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Rifat ÖZDEMIR

I''

Tü1·k Töresi~ lsliim Hukuku ve Osmanlı
Kariunniimelerinde Ailenin Yeri

Çok genel ıbir ifade tle, ıbir kızla ·bir erkeğin baba ocağını terkederek yeni ·b ir ev =kurmaları olayını evlen.me, evlenen karı-koca
ve çocuklardan oluşan küçük topluluğu da aile olarak tanımlamak
mümkündür.
Bir toplumun siyasi, sosyal, hukuki ve ahlaki yapısını anlayabilmek için, o toplumun 'küÇük bir modelf olan aileye ba:kmak .gerekir. Ailenin iyi tahlil ediliİıesiyle; · 6 devlete ait •birçok mesele rahatlıkla çözülmüş olacaktır.

Eski Türk a.n.layışma •gQre «Gök kubbesi devletin, çadır ise
ailenin» :birer örtüsü gibi kabui ediliyordu. <<Gök altında devlet,
çadır kubbesi altı~da ise aile düzeni' yer alıyordu1 • Aile içinde «karı
koca» münasebeti ile devlette «kagan-hatun>> hukuku arasında pek
'
fazla fark .görülmüyordu.
Bir ailenin _fertlep arasinda sosyal, siyasi, hukuki ve ahlaki
denge varsa, o toplurİılarda da sosyal, siyasi, hukuki ve a:~aki denge var demektir. Eski Türk ailesi incelendiği vakit, Türk devletlerine etki eden ·bazı özelliklerini de görmek mümkündür2 •
• Bu maJtalenin özeti 10-12 Ekim 1986 tarihleri arasında Kır.şehir'de :yapı
Ian «·Milli Tarih ve KüLtürilinüzde Kırşehir'in Yeri ve ·onemb adlı kongreye ·t eblig- olarak sunulmu.ştur.
ı Bahaeddin Öge!; Tiirk Kiüt·iiriinü.n GeZi.şnıe Çağları, II (1000 Temel eser,
No. 50), İstanbul, 1971, s. 137.
2 İbrahim Kafesoğlu; Tiirk Milli Kiütürii, İstanbul, 1984, s. 201-220.
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Osmanlı dönemi aile yapısının iyi anlaşılabilmesi için, Türk
töresine göre aile yapısı ile islam hukukuna -g öre aile yapısının iyi
bilinmesi gerekmektedir. Bunlar bilinmezse, ıbir çok konunun tahlil
edilmesi mümkün gözükmemektedir.

Orhun 'kita:belerine ·göre, Türklerde aile <<Oguş» (ka:bile, •boy,
soy, oymak, hısım, akraba, nesil ve aile) manalarma gelmektedir.
Ziya Gökalp'e .göre Türk ailesi, ·baba hakimiyetinin kaıbulü demek olan, «·P ederi» (veli, .dost, yardımcı) tipinde olup, değişik toplumlarda görülen ve çoğu kere zor ve cebre dayanan «Patriarkal»
(Pederşahi, .babaerkil) aile tip ve anlayışlanndan ayrılmaktaydı •
İslam hukukunda ise, ailede ·baba h~ ve babanın otoritesi geçerlidir. Fakat, ·bu otorite sınırsız olmayıp, ·b elirli ıbir nizama bağlan
mıştır. Aile yapısının bir dilimini oluşturan kadının, kocası üzerinde
maddi ve manevi 'hakları vardır. Koca, istediği an sorumsuzca kadını
boşayamaz, ·başka •birilerine devi- edemez, kendi mal ve mirasından
mahrum edemezdi. ıBir çok ayet ve hadisler, ·bu konularda, 'ibaıbalara
yasaklamalar bağlamayı da ihıİ:ıal etmemiştir.
3

Türk töresi ile islam hukukunda var olan ·bu anlayışı, Osmanlı
dönemi aile ya,pısında da ıgörmek -mümkündür. Hakiaştırma kurumunun başı olan kadı veya nai-bin verdigi kararlar hep ·b u doğrultuda
olmuştur. Şer'iyye Sicillerinde yer alan evlenme hücc~tleri ile tere~~
defterleri ineindiği vakit, durum açık olarak •görülmktedir. Gerek
nikah olsun, gerekse ·m iras taksimi olsun ba,ba huktı:kuna göre, yani
babanın aile .reisi olduğu kaibul_e·dile~ek uygUlamalann yapıldığı açık
olarak görülmektedir.
·
Ziy;a Götkla.p; Tii.rk Medeniyeti Tarihi, !stanbul, ı924, s. ı49.
«·Erık~kler 'kadınlar üzerinde· hakimdirler... ~. Nisa Suresi, Ayet, ·34, yine
« ... ıKa:dınlara iyilikle mua§eref ediniz... ~. Nisa •Suresl, Aıyet 1:9, ryine Nisa Suresinin 7. 3iyetinde ana, :baba ile yakın hısımlarm bıraktıklarmdan erkeklere pay
verilmesi emredildiği -gipi, .kadmlara da hisseler verilmesi emredllmektedir .(·B kz.
Elmalı Harndi Yazır; Hak Dmi Kur'an DiZi Tetsiri. (bundan sonra : HDKDT), C.
2, s. 1270, ı299, c. 3, s. 2090; Hasan ·Basri Çantay; Ktır'4n-ı Hakim ve Meal-1
Kerim, (bundan sonra : KHMK) c. ı, s. 118, 120, 12ı vd, Aynı şekilde Bubari ve
MUslim'de tbn-i Ömer (R.A.)'den riva-yet edilen «Hepiniz çobansmız ...:ı> mealindeki badiste eıikeğin kadını koruması emre'dilmektedir (Bkz. !.Muhyiddm-i Nevevl; Riycizii.'s-Balihin: Çev. Hasan Hüsnü Erdem, c. ı, Ankara, ı972, s. 3·2 4. Yine
Hz. Peyga.mlber'in «Veda butbes~ bu me§.ldedir.
3
4

.,
ı

ı

i
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Orta Asya Türkleri arasında aile, kan akra:balığına dayandığı
için ekzogam.i (dıştan evlenme) usulü yay.gındı. Kadını korumak,
malının aile malından ayrılmasını önlemek ·g ibi nedenlerle, ölen :kardeşin dul karısı ile •babanın ölümünden sonra ·ç ocuksuz üvey anne ile
evlilik (Leviratus) usullerinin de yaygın olduğu ıgörülmektedir5 • Cahiliyye devri Arapları arasında, Eski İran'da Isparta ve Atina'da
kan akrabalığl evliliğe mani olmadığı için •babanın kızı, iki kardeşin
biribiri ile evlenmeleri olayına rastlanıldığı· : gibi, leviratus denilen
ölen kardeş karısı veya ölen ·babanın dul ·karısı yani üvey ·a nne .ile
evlenme olayiarına da rastlanılma:ktaydı, İslam dini zuhur edince,
kendine has, ekzogami (dıştan evlilik) usulünde yeni bir evlenme
kaidesi getirerek yukarıda ·b elirtilen tüm uygulamaları kaldırıp, çeşitli ayet ve •h adislerle kimlerin kimlerle evlenebileceğini hükme ~ağ
lamıştır6. Kırşehir ve başka iliere ait Şer'iyye Sicilieri üzerinde yaptığımız araştırmalarda kardeşler arasında veya dul üvey anne ile evlilik akitlerinin yapıldığına dair hiç bir kayda rastlamamız mümkün
olmadı. Bu durum, mahkemenin başı olan Osma:nlı ·kadısınm, İslam.
fıkhınm hükümlerine uyduğunu göstermesi ·bakımında önemlidir.
Moğollarda,

devri

Hindistan'da,

İran'da,

~aplarında kadın, toplumuı:ı.

Eski Yunan'da, Calı!-liyye
bir parçası olara:k kabul edilme-

5 İbrahim Kafesoğlu; Tiirk Mini KiiZtü.rii, İstan·bul, 1984:, s. 201, 216-233,
257, 267, 271; Baıhaeddin Ögel; Tiirk Kültiiriiniin Geli§me Çağlar·ı, II, ts.t anbul,
1971, s. 28-29, 72-73; Türk Mitolojisi, c. I, Ankara, 1971, s . 56-57; Biiyiik Hıın
!mparatorluğtı Tarihi, I, Ankara, 1981, s. 347-'353; .&bdülika:dir İnan; Makaleler ve
lncelenıele1·, Ankara, 1972, s. 127-1:!7, 341-349, 274· 280; Abdülkadir Donuk; «Çe·
şitli Toplumlat1da ve Eski Türklerde Aile», 'JtJEFTD., ·Sayı, 33 (1980), İstanbul,
1982, s. 162-168.
6 «Analarmız, kızlarınız, kız ·kardeşleriniz, halala.nnız, ıblra:der kızları, hemşire ·kızları, sizi emziren (-sütf anaiarmız, süt hemşireleriniz, karılarmızm anaları,
kendileriyle (zi.fa.f) girdiğini..z karıla-rmızdan olup hlmayenizde bulunan üvey kız
larmız(la evlenmeniz) size haram edildi... », Nisa Suresi, Ayet 23, ve 2_2 vd. {ıB'kz.
Elmalılı Hamdi Yazır; HDKDT., C. 2, İstanbul, 1971, s. 318-319; Hasan Basri
Çantay; KHMK., C. 1. !stanbul, 1965, s. 123; yine Cfubiı• (R. A .)'dan Hz. Peygamber (A. S.)'m ~Bir kadının, onun halası üzerine, •yahüd onun ıteyzesi üzerine
oikAh olunmasını nehyel:ti» dediği rivaıyet olunmaktadır. Bundan ıbaşka değişik
hadlSler.de .ka.r.deşlerle, babalarm öz ve üvey •kızlarıyla, süt Jaı.zıdeşlerle v.b. evlenınen.in yasak olduğu beliiıtilmektedlr {Bkz. Zeynü'ddin Ahmed b . .&hmed ·b . Abdi'l-Latlfi'z-Zebi<U; Sahflı-i Buhari Muhtasarı Tecrid.-i Sarilı Tercemesi ve Şerlıi
(·bundan sonra: Bıılı.U.rı), Miitercim ve Şarihi, -Kamil Miras, C. p, An'kara, 1974.
s. 268-289.

104
yip, erkeklerin ihtirasını yerine getiren onlara yardım eden ibir varlık olup ·özellikle Moğollar ile Cahlliyye Araplarınna mirastan da pay
almazdı. Türkler de ise, aile içinde anne ve 'ÇOcukların ayrı ayrı kullanabildikleri, sata!bildikleri, kiraya verip rehin edebildikleri özel
mülkiyetleri vardır•. İslam hukuku ·bu du:rumu çağin şartlarına ıgöre
kadın lehine düzeltmiştir. iBir çok ayet ve hadiste kadının, değişik
konularda erkeklerle eşit olduğu, hatta «Cennetin, anaların ayakları
altında» olduğu şeklinde hükümler ·getirmiştir. Evienirken hür iradesiyle eşini seçebilınesi, mahkemelerde şahimk edebilmesi, ·babası
ile kocasının malına mirasçı olabilmesi gibi insani ve hukuki haklar
belirli kaide ve prensipiere bağlanmıştır 8•
•
·
7 İbrahim Kafesog-lu; a.g.e., s. 201-'216J233 ,2{)7, 267; 27·1 ; Bahaeddln Ögel;
Tiirk Kiiltiiriim.ün Gelişme Çağlarl, Il, İstanbul 1971, s. 28-29, 72-73; A-bdülkadir
Donu:k; a.g.m., s. 149-165.
8 «Ey insanlar, sizi :bir tek candan yaratan, ondan da y:ine onun zevcesini
meyidana ·getiren ve Ikisinden birçok erkekler ve ·kadınlar türeten .Rabbiniz(e karşı gelmek) den çekinin ...» Nisa Suresi, Ayet, 1; «Zevceler.ini.zin çocuğu yoksa
terJıkesinin yarısı sizindir. Eğer ·onların çocuğu vaxsa 6ize •terike·stn:den (düşecek
hisse dör.tte ·biııidir. (F.aıkat bu da) 'Onlarm (zevcelt!rinizin) edecekleri vasiyet(i)
ve ·borc(u eda)ıdan sonra'dır ... » Nisa Suresi, Ayet, 12; d{:admlara iyill.kle müii.§eret ediniz» Nisa Suresi, Ayet, 19; « ...Erkeklerin 'kendi kazan-dıklarmdan bir payı
olduğu gibi, kadmların da y.ine ·kendi ·ka.zand.ıklarmdan bir thissesi var.dır ...» Nisa
Suresi, Ayet, 3-2 vd. (Bkz. Hasan .B asri Çantaıy; KHMK., C. 1. s. 117-125); Ebu
Hureyre'den .rivayet edilen bir haıdiste, Hz. Peygamber (a.s.) (DuThadm, ·kendisi·
nin sarahaıten emri <Olma-dıkça nildi.h olunmaz. .Er görmedUt kız da kendisinden
1sttzan olunup ·izini almmaıksızm nl.!kAh olunma·z. MecListe hazır bulunan.lar: Ya
Resüla.'llaıh bakir :bir kızm izni nasıl olur? ·diye sonduklarmda Reslılallah: Onun
izni süküt etınesldir, buyurdu» ; yine ıbaşka bir hadiste, Ensar ·k admlardan dul
olan Hansanm ba'ba:sı Hansa'nm .ızin ve nzasmı alma'dan ıtezviç etmişti. Hansa
bu dzdivacı hoş görmüyerek Hz. Peygamber'e (a.s.) gelerek «Babam beni birisine
ni.ka.h etmiş. Halb~i ·b agkasiyle evlenmek .beniriı için -daha hayırlı olurdu» der.
Bunun ,Uzerine Hz. Peygamber bu niklihı ·r ed ve iptal eder (Bkz. B"Tıiiri, C. ll, s.
298·-'299 vd., ayrıca şahldUk konusunda, Bkz. C. 4, s. 565, -570, C, 8, s. 241-247 v.d.);
Ebu Hureyre ( r.a.) 'm şöyle .dedlg-i r.ivA.yet olunmak!tadır: «.Bir .kimse· ·ka;dı.nına buğuz etmesin, zira hoşlanmadığı huyları varsa, ona mukabil memnun olacag-ı huyJan da vardır». Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir (Bkz. Muhyiddln~i Nevevi; Riyazii.'s-Ba!ih'in ve Tercemesi (•bundan sonra : .RB) Çev. Hasan Hüsnü Erdem, Kı
vamüddln Burslan, C. ı, Diyanet İşleri Yayını, Arı:kara, 1972, s. 315-321); Atrdül·
kadir Donuk; a.g.m., s. 147-168; .Sa•b ri Şa;kir Ansay; «Aile Hukuku», .p.tJ!FD.,
Saıyı; 2-3, Ankara, 1952, s.· 21-32; nber Ortaıylı, <<Ana:dolu'.da XVI. · yüZyilda ·E vliLik · 1lişki.Ier.i Üzerine Bazı Gözle'lnler», Osmanl·ı Am.ştırmaları, r; İstanbul, 1980·,.
s. 84-35.
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Özellikle kadınların ticari faaliyetlerde, ·karşılıklı akidler yapabilmede, nikah, 'hi·be, süf'a, ida', icare, iare, vekalet, -şirket, kısmet,
da'va, ikrar, sulh, vasiyyet Y.b. gibi medeni haklar ile şer'i konularda
erkeklerle tamamen eşit kaıbul edilmektedirler. Hatta kocasının iznini
almadan, malını dilediği gibi tasarruf edebilir, satabilir, alabilir, kU:
çük çocuklara vas! nasb edilebilir. Sadece şahitlik vb. konularda
hakkı sınırlanmıştır9 • Görüldüğü gi:bi, birçok konularda erkeklerle
eşit kabul edilirken, bazı konularda ise kocala,rına ıbağımlı olmadan
hür iradelerini ortaya koyabilmektedirler.
İslamda

aile ve miras hukuku -konularında, değişik islam ·b ilginleri çalışmıştır. Bunlardan ençok bilineni ·babası Anadolu Türklerinden olan Kadri Paşa'dır10 • Kadri Paşa'nın «El-Ahkamü'ş-Şer'iyye
F'il-Ahvtiliş-Şahsiyye» adlı eseri, 6 ibölüm 647 maddelik olup Hanefi
mezhebinin görüşleri doğrultusunda ·kaleme alınmıştır. Bu eser, Osmanlı illemasından olan Molla Hüsrev'in «(}d-Dürer» adlı eserinin
yeniden gözden geçirilmiş şekli -gi:bidir. Bunlara 'benzer çeşitli eserler
ile fıkıh kitapları sayesinde, İslam dünyasının aile hayatı ile miras
hukuku varlığını devam ettirip •gitmiştir.
Bilindiği gi:bi, Osmanlı ·İmparatorluğu, Türk-İslam karakterli bir
devlettir. Kuruluşundan ·b eri devlet yönetiminde ikili hukuk sistemi
hakimdir. Bunlardan ·birincisi kaynağını ayet, hadis, icina ve kıyas
hükümlerinin teşkil ettiği şer'i 'hukuk, ikincisi ise, kaynağinı, Türk
teşkilat ve idarecilik geleneği ile fethedilen memleketlerde tesadüf
edilen vergi usulleri ile kanunların teşkil ettiği-örfi 'hukuktur. .;
Osmanlı kayıtlarında,

dişah

Kanunu»,

kanunnameler

hakkında şu

«Kanun-ı Hümayfuı, Kaıvanin-i

isimlerin «PaÖrfiye», «'Kavanin-i

9 Bulıa1·i, C. 6, s. 481.
10 Ka:dri Pa:§a 1821 (1237H.)'-de Mısır'da :doğ:du. Baıbası Anadolu Türklerinden olup, annesi Mısırlıdır. Hidiv İsmAU Paşa'nın mürebbi1iğini yapmıştır. Karma
mahkemelerde müsteşarlık, Adalet ve Maarif Baıkanhkların!da :bulunmuştur. Haneri mezhebinin görüşleri odoğrultusun·da, islam',da aile ve miras hukukuna yönelik ~laraılt 6 .bölüm 647 madde halinde hazırladığı «El-Ahkdmii§-Şer'iyye Fil-Ahvaliş-Şahs·iyye» a:dlı eseri ile tanınmak.ta:dır. İslam dünyasında, K-adir Paia'dan
başka Muhammed Ebu Zehra'yı, Muhammed Sellem Medkur'u, Muhammed Yusuf
Musayı, Ömer Nasulıi Bilmen'i, !sınaU Hakıkı'yı, Mehmed Zihni'yi, Hayreddin
Karaman'ı -v.b. yazarlan da saymaık mümk!ündür. (•Bkz. Ahmed Akgündüz; Mukayeseli ls!dm ııe Osmanlı Hukııku Küııiyatı, Diyad>a:kır, 1986, s. 143-147. .
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Divan-ı Osmani»,
rülmektedir.

«Ferman-ı Alişan.:ı Zıll-ı Raıbbani»

Türkler değişik

asırlar4a, ıbir~ok

ülkeler fethedip

yer

aldığı

çeşitli

·gö-

toplum-

ları yönetmişlerdir. Bu yönetim sırasında idari, ~keri, mali ve sosyal

yönden küçümsenemiyecek derecede bilgi ve tecrübeler kazanmış
laidır.' Fethedil~n bir ülkenin eski k~nun. ve vergi usulleri hemen değiştirilmeyip uzun süre aynen muhafaza edilmiştir. Değiştirilenler
den bazıları ise aynen veya tadil e~erek Osmanlı Kanunarnesi durumuna getirilmiştir. Hasan Padişah (Uzun Hasan) Kanunnamesi,
Sultan Kayıtbay, Alaüd-devle Bey'in Kanunameleri bunların en tipik örnekleridir.
Belirttiğimiz usul ve yöntemlerle İneydana gelen 'kanfınnameler
Osmanlı 'örfi ·l iukukunu meydana :getirmektedi-r. Bunlara İslam hu-

kukunun te.s iri konusu ise·hala tartışılmakbi.dİr. Hammer, İslam hukuku prensiplerinin, örfi hukuka tesir ettiğini belirtirken, Ömer Lütfi ·Barkan ise tesir etmediğini savunmakta ve ·ö rfi hukukun çeşitli
belde ve kıtalarda yaşayan insanların ihtiyaçla;rından doğduğunu
belirtmektedir11 • Hatta zaman zaman örfi ·hukukun, «...·bir insanın
toprağı · yeya· evi üzerindeki tasarruf 'hakları ve :bu gi-bi ·gayr-ı menkullerin alım~. satımı ve kiraya verilmesi gibi fıkıhın muamelat kıs
mını alakadar eden meselelerle, evlenıne, boşanma ve miras usulleri gibi şeriatın en asli kaynakları tarafından şekilleri sarahatl~ tayin edilmiş... » olanıbazı şeriatlik konulara d::iıhi müdalıale ederek onları hükümsüz ·kıldığını beJ.irtımekte4ir 12 •
Barkan, kanunnamelerin tecrübeli devl~t memurları tarafın
ilmiye sınıfına mensup kişiler tarafınd.an hazırlanma
diğını ·b elirterek, .Şeyhülislam Ebussuud ·E fendi'nin dahi, hazırladı
ğı 'kanunnamelerln Şeyhülislam sıfatiyle değil, «Tahrir Emini» veya
«İl Ya:zıcısı» sıfatiyle hazırlanmış olaıbileceği ihtimali üzerinde durmaktadıru ..

dan

hazırlanıp,

ll

ömer Lütfi

Baııkan; XV

ğuniJ.a Ziraı Ekonoıninin Hukuki

ve XVI. inci .A.sü·Zarda Osmanlı İınparatorlıı
ve Mali Escuıları (Kanunlar 1), C, ı. tst:anbul,

1943, s. XVI, XXXVI, LIX, LXV, 145, 170, 200, 119, 191, 196.

r:

~

12 ömer Lütfi Bal'kan; Kanunlwr,
s. :X:XOCV, XLV, XLVI.
13 ö. L. Barkan; a.g.e., s. XX, xxxvm, XL.

~

.. / :
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Osmanlı

örfi hukukundan olan kanunnameleri idari,. askeri, sosyal ve ekonomik·konularda bölge ve toplurnlara göre düzenleyici hükümler •g etirirken, aile hukuku konusunda kendine özgü düzenlemelere gitmemiştir. Sadece bazı böLgelerde ya:pıla.n bakire ve dulların
düğüiılerinden alınan «resm-i arus» vergisinin ad ve miktarlarını,
mehirlerin miktarlarını vb. gi•bi ·bazı konuları düzenlerken1·', zaman
zaman da fıkıhın muamelat kısmını ilgilendiren evlenme, ·boşanma
ve miras usulleri gi·bi 'bazı şeriatlik ·k onulara ufak-tefek müdal?-a.lelerde ·bulunmuştur. Bunların dışmda aile ve miras hukukunu tamamen İslam Şeriatine bırakmıştır. Bu durum Tanzimat Fermanından
sonra da devam etmiş ve ne Tanzimat ve Isla:hat hükümlerinde, ne
Kahun-ı Esasi ve Mecelle'de, ne de Meşrutiyet hareketlerinde aile ve
niiras hukukuna değiıiilmeyip •bu konu· İslam hukukuna bırakılmış
tır. Daha sonra 25 -~kim 1917 (8 Muharrem 1336/25 Teşrin-i ·E vvel
1333) tarihlerinde yürürlüğe ıgiren «Hulr:uk-u Aile Kararnamesi» ile
bu_konuya el atılmış ve 2 kitap 157 madde halinde hazırlanan bu
kanunname yürürlüğe konulmuştur. Fakat, imparatorluk içinden
Hürriyet ve İtilaf Fırkasının teşiri, dıştan ise işgal devletleri yüksek
komiserliğinin baskısı sonucu 19 Haziran 1919 tarihinde uygulamadan kaldırılmıştırı;.
Buraya kadar Türk töresinde, İslam hukuku ve Osmanlı kaminnamelerinde aile ve·evlilik gelenekleri üzerinde durduk. Osmanlı
toplumu aile yapısının i}ri tahlil edilebilmesi için, !slam hukukunun
iyi 'bilinmesi gerekmektedir. Bu -konu iyi bilinirışe, arşivlerimizde btiluna,n _belgelerden, özellikie Şer'iyye Sicillerine yansıyan · çeşitli konula:rdaki ·b elgeler da:ha iyi anlaşılı:İıış olacaktır. Teorik olarak ortaya konulan İslam hukuku ile bu h}ı.ırukun uygulannia.smda görülen

14 Aile hu'ltukunun değişik yönleriyle ilgili Ala-üd-Devle Bey ~anunnamesi
ile Bozok Kanunnamesinde çeşitli hükUımler yer alm:a!lctadır. « ...Eğer n~anlusuna
duhfil--1-tse zina glbidür. Amma varsa duhül itmese ·beş attın alına ...» (Madde, 11-), « ...Ve eğer kız deyü alsalar delii:k çı..lma özr-i şer'i lle zay.U oldı ise mehrJ
ternam -v ireler eğer özge ellietle zayU oldı ise nısıf m-ehir alalar...» (Madde 42).
(Bkz. ÖL. Barkan; Kanıınlar, I, s. 68, 1Zl-123, 125, 1:26 v:d.).
15 Ö.L. Barkan; Kamınlar, ı: s. XVI-XLVI; Ahmet Akgündüz; a.g.e.,
s. _146-147; Orhan Çeker; Aile Htıkııkıı Kararnamesi, !stanbul, 1985, s. 13-85;
M . .Aıkif Aydın, tslthn-Osmanh Aile Hukıt7vu, Marmara Üniversit-esi na.Myat Fa-.
ltültesi Va:kfı Yayınları No. 11, İstanbul 1985.

108
başarılar, ·başarısızlıklar, çelişkiler,

belgelerin · bilimsel ölçülerle ortaya

hukuk yolundan sapmalar gibi
mümkün olacaktır.

konulmasıyla

Bu çalışmada teorik olarak İslam hukuku ile ıKırşehir Şer'iyye
Sicillerinden :bulunan bazı belgeleri yan yana getirilerek Kurşehir'de
ailenin sosyal ve ekonomik yapısının .ortaya çı·karılmasına çalışılacak
tır.

IT- Kırşehirde Bulunan Müslim ve Zimmi Gruplar
Değişik imparatorluklarda olduğu gibi, Osmanlı İmparatorlu
da homojen •bir ya:pıya sahip değildir. Zaten lmparatorluklarda
etnik ve dinsel bir •bütünlük aramak da ·p ek mümkün olmama:ktadır.
ğu

Osmanlı şehirleri

edildiği zaman, değişik dil, din ve etnik
bir arada görmek mümkün olduğu gibi,
aynı mahallede birbirine komşu evlerde oturduklarını da. görmek
mümkündür. Bu durumu Tapu-Tahrir Defterindeki mahalle veya
köylere ait mufassal kayıtlar dışında, değişik zamanlarda şer'i ve
örfi vergiler toplamak için tanzim edilerek Şer'iyye Sicillerine .geçirilen «Mevkfıfat Defteri Suretleri», «Salyane Defterleri», «Mahallat
Haneleri Defterleri», «Mahallat Defteri>>, «Hane Defteri», «Müfredat Defteri», «Tevzi ve Taksim Defteri», «Avarız ve Nüzül Haneleri»,
«Nüfus Sayım Defterleri» ve benzerlerinde bulmak mümkün olmaktadır. TanziJl!at sonrası Osmanlı ·b ürokrasisi köklü değişikliklere tabi
tutulduğu için, ·belirttiğimiz defterlerin ·birçoğu Kadı Sicilleriri.e geçmemiştir. Fakat bu eksikliği, siciliere yansıyan ·belgeler ile «Yilayet
Salnameleri>>nden gidermek mümkün olmaktadır. Kırşehir Şer'iyye
Sicilieri en erken 1880 (1297) tarihinden iU.baren başlamaktadır.
Sicillerin incelenmesinde zimmilere ait ib elgelere rastlamak rpek mümkün olmamaktadır. Şehir merkezinde çok ender ol3!ak Ermenilere
ilişkin •bazı hüccet ve terekelere rastlanmaktadır. Köylerde ise zim.mj
kayıtlarına rastlamak hiç mümkün olmama:ktadır. Kırşehir ailesini
tesbit etmek için seçilen 26 aileden sadece bir tanesi Ermenidir1 u.

tahlil

yapıları farklı toplulukları

16 Ankara Etnoğrafya Miizesi, Kırşehir :Şer'iyye Sicili, Def.ter No : 13,
Belge No; 131. Bunda~ son-raıki 'dipnotlarda Kır§ehlr Şer'i:YY.e Sicili (KŞS) ·§eklinde kısaltılacaktır. Bu ~ısaltmadan sonra gelen ilk numara defter nıiriiara.sını,
ikinoi gelen numara ise belge numarasını gösterecektir (KŞS.; 13/131 §eklinde
kısaltılacaktır).
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kayıtlara hiç rastlanmamıştır. Bu durum,
genellikle müslimlerden oluşmuş olduğunu göstermekte-

Rum ve Yahudilere ait
Kırşehir'in

dir.
I I I - Kırşehir'de Aile ve Evlilik Gelenekleri

1 - Nikah Akdi ve Ailenin Teşekkülü
İslam hukukunda, önemli •bir mani olmadığı sürece bekar bir kız
la bekar ·b ir erkeğin evlenmesi dini bir veei-be olarak kabul edilip,
meydana getirilen aile ise kutsal olarak telakki edilmiştir. Özellikle,
Nf:ır Suresi'nin 32, 3317, Rum Suresi'n4J., 21. 18 ayetlerinde hu durum
açık olarak •belirtilmiştir. Yine Hz. Peygamber (a.s.) değişik hadis-i
şeriflerinde müminlerin evlenip çoğalmalarını emretmektedir19•

Türk ve İslam karakterli olan Osmanlı İmparatorluğunda da ıbu
hü:kmün uygulandığınİ görmekteyiz. 1862 (1279) tarihinde Meclis-i
Vala-yı Alıkam-ı Adiiye'de ittifakla alınan bir karar imparatorluğun
her tarafına yayımlan~ra;k ·bütün ehl-i örf ve ehl-i şer' mensuplarının
ı7

«İçinizden ·beka.rlan (tkız, dul, .kocası olmaıyan kadın veya karısı olmayan
ve kölelerinlzden, eariyelerinizden salih (mü'ırnin.) olanları evlendirin.
Eğer faıkir iseler Allah onları ( evlenmeleri sayesinde) fazl (-u 'kerem)&yle zengin yapar. Allah(m lütfu) boldur, (0, her .şeyi) ·b:a:kıkıyJa bilendir (Ayet-32);
«NikMıa ( evlenmeye çare) bulamayanlar, Allah kendllerine fa.zl( -u ·kerem) in'den
zeng.in •l?lmca.ya •kadar, (zinaya kar§ı) iUetlerini korusun ...» (A!yet-·3 3). (Bkz.
H.B. Ça:ntaıy; KHMK., C. 2, s. -634; Kur'an-ı Kerim ve Türkçe anlamı, (•bundan
sonra: KKTA), Diyanet İşleri Ba§kanlığı yaymı, A.n:kara 1983, s. o353.
18 «Size Nefisleriıı.izden, ıkendllerine ısınmanız için, .zevceler yaratmış olması, .aranızda tbir sevgi ve esirgeme yapması .da Onun aıyetlerindendir ... » (Bkz.
H.B. Çantay; KHMK., C. :2, s. 7·21; KKTA., s. 405).
19 «Ely Gençler zümresi, !kim içinizden evlenmeye m\liktedir -ise evlensin.
Ç~ ıgözü haramdan ençok s~ayan, ırzı en fazla muhafaza eden ·budur. K.imin
de g.ücü yetmezse or.uca. .devam etsin. Zira ·bu, onun için bir inemed.ir». Buhari,
Müsliın, İibni Mesud (r.a.)'ıdan rivayet edilmi§tir; «Muhab.betli ve doğuran kadınlarla evlenin. Çünkü -ben -kıyamet ·g ünü sizin çokluğunuzla if.tihar ederim».
Ebu Davud, Neset, Ma':kıl bin Yesii.r (r.a.)':dan r.ivayet eclilmiştir; «Evlenlniz,
ümmetimin çokluğu lle ifti.haT -ederim» iBuhii.ri; .«Nikaha. rağbet -ediniz. Çog-alınız!
Ben ·kıyamet -günü siıin çokluğunuzla öbür ümmetiere ~ar.şı iftihar edecegim»
Buhari. {Bkz. Buhari, C. ll, s. 251, 255, 257, 280; H.B. Çanıtaıy; KHMK., C. 2,
s. 634; Hüseyin AJtay; <.d{;ur'an-ı Kel'iın ve .Ha:disi Şerlfde .Aıile Planlamasına
Ait bir Tetldk», !tJlTED., C. 4, Cüz, 1-4, !stanbul, 1.97-3, s. 229-232).
eııkek)

110
U}'lgulaması istenmektedir~ ıBu

veliler ile ıi:kraıbalarının
bakire kızlarını 30 yaşına -kadar beklettiği, dul kalan kızlarının ise evlenmesine müsaade edilmediği konusunun işitildiği •b elirtildikten sonra, bu durumun Şeyhülislamlığa sorulduğu, «haklı ·bir mazereti yoksa, velilerin, kızların evlenmesine mani olamayacağı» şeklinde fetva
verildiği .belirtilerek, gerekirse, •bu tür yasaklarnalara Mahkeme-i Şer'
iyyenin müdahale edip, gereksiz manileri ortadan kaldırdıktan sonra
izdivacın yapılmasına izin verilmesi istenmektedir20 .
kararda,

;bazı

Ailenin teşek:kül edebilmesi .i·Çin evlenmenin, evlenmenin teşekkül
edebilmesi için de nika'h akdi denilen sözleşmenin yapılması şarttır.
İslam hukukuna göre evlen.me ile nikah akdinin aleni olması gerekmektedir21. İslamın ·b u hükmündEm dolayı olmalıdır ki, Osmanlı döneniinde yapılan evliliklerin büyük bir çoğunluğu Şer'iyye Sicillerine kayıt edilmektedir.
rini

İslam hukukuna -g öre,

evlenecek bir.kızla -bir erkeğin h ür iradele-

kullanmaları

•

.gerekir

22

•

20 «... rü'yet olunduğuna göre memalik-1 malıruse-yi '§ahanemin bazı :kasabat ·v e kurasında bA.1dre •kızların baıbaları ve a:krabalan otuz yaşına :tezviç itmey.üp ·zevc1 fev.t olmu-ş olan ıhato.nıar dahi bilA. müceb-i muhil:rrer du:rma'kt:a... >bundan •böyle rna.n<.i.'-i şer'jsi yoğıken tezviç, :ta.sJiih ve ·beyan ·~ olu-b, ol misillO
ba:Jdre ve s~b'e hA.tunların nezt-1 sicillerine akraba ve müteallikatının ıbiveclı-1
şer'i mA.ni olmaları hilA.f-ı şer'-i şerif olduğun ... olduğu hal:de ma:rifet-i şer'-i şerif
ve meclis ımarifetiyle ıkendillerJ. cel•b olunarak -sebeb-i muhalefetleri sual v~ ikıtiza
idenleı.ıden ·dallı!: .ta.hıldk ve :tetkik.. .» (Diyarbakır Miizesi, Harput Şer'iyye Sicili,
(obundan sonra HŞS) Defter No: 389, Say;fa No: 8); İslam Aile HukUkunda
ise hür, a:kil ve .balig- olan ·kız, dul :kadın ve e:rkeğin veLisinin izin ve aracılıg-ı.na
ihtiyacı olmadan evlen-ebilmesi ·h:ükrnü yer almaktadır (B'Kz. Ahmet .A.Jkg.ündüz;
a.g.e., s. 169).
·
21 « ...·Sizin -ıi;iiı hela.ı olan (.dig-er) 'lı!a'dınlardan ıiki§er, .ü çer ve dörder olmak
üzer.e nik8.:h edin... » (N.isa Suresi, Ayet, 3); «Kadmlar arasm!la adalet (ve rnüsil:vatı ıta:tıbik) etmenize ne kadar ıhırs gösterseniz, asla .güç yetiremezsindz ... »
(Nisa Süresi, Ayet, 129}. Ayrıca aynı ..surenin 22, 23, 24, ı25 ve ·1 28 A.yei:ıeri de
aynı mealdedir (Bkz. H. B. Ç}antay; KHMK., I, 117-118, 1·24~J.25, 145; KKTA.~ s.
7<6, 81, 98; Elınalı :Ha:mdi Yazır, HDKDT., II, 1269-1270, 1318-1319, 1329-1330 •v d.);
«Nikaha rag-bet ediniz... », BuMrı; XI, 251...,2 80; Sa:br.i Şallci.r Ansa(Y, ·a.g.e., s. 22-26.
22 «Dul :kadın, •kendisinin sarabaten emri olmadıkça nikab. olunma:z. Er görmedik •kız da· kendisinden 'i stizan olunup izni alı.nmaık1ıızın n..iıkiiih oı~6.z ...»,
Yıine Hz. Peygamber: .izılf'a.ıuiinadari tezviç edilen Hansa'nı.n nik8.hını.~fesh ye
iptal eder. Bu iki luı:disin metni -dipnot 8'de verilmiştir. (Bkz. BuhA.rl, XI, 298-299
vd. (A..ynca şahidlik konusunda Bkz. Buhd.ri., IV, 565-570,VIII, 241-247 vd.); A.
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Osmanlı döneminde ise ıbu prensibin uygulandığı gözlenmekte
ve genel olarak, şu tür evlenm.e ve nikah akidlerinin yapıldığı - -görülmektedir.

a-Evlenecek kız erkek hür .iradelerini kullanarak kendileri v~
aileleri arasında anlaş:ı.p karara vardıktan sonra, mahkeme-i şer'e -gelerek, şahitler huzurunda, nefislerini birbirine tezviç ettiklerini beyan ederek nikah akidlerinin yapılmasını isterlerdi, Nikah aki<lleri
yapılarak sonuç «Sicili-i Mahfuz»a 'kayıt edilirdi.
·
·
b - Evlenecek kız ve erke·k, kendileri ve aileleri arasında anlaştık
tan sonra, kız mahkemeye ;gelmeyerek (mahremiyyet neden:iyle olsa
gerek) anasını, ba!basını veya güvendiği yakın akra;balarından ·b irini
şahitler huzurundavekil tayiiı ederek mahkeme-i şer' e gönderir. Mahkemede ya;pılan duruşmada, vekalet suretiyle bu nikah akdi de yapıla
rak sonuç «Sicili-i !Mahhuz»a kayıt edilirdi. Aynı usulü gelin adaylarının uyguladığı görüldüğü gibi, •g üveyi adaylarının da uyguladığı
görülmektedir.
c - Bazan evlenecek kız ve ~rkek 'kendileri ve aileleri ara;sında
anlaştıktan sonra mahkeme-i -şer'e müracaat ederek nik3:h akidlerinin evlerinde ya;pılniasını isterlerdi. Maiı·kemenin başı olan kadı veya
naibler kendileri (•bu durum pek sık olarak uygulanmazdı) veya ıbaş
katib, birinci, ikinci ve üçüncü katihler.den birisini veyahut d~ mukayyid vb. gibi görevlileri· ·gÖndererek, şahitler huzurui;ıda nikahın
yapılmasını sağlarlardı. Sonra nik§:hı kıyan .görevli, elindeki sonuçları mahkemeye getirerek siclle 'kayıd ederdi.
adaylar, anlaşmazlığa dübizzat ma:hkemeye müracaat ederek, nikah.larını fesh ettirebiliyorlardı23.
-Bu

yönt.eınlerle nikahlarını :kı:fdıran

şerlerse,

Orta Asya Türkleri ara;sında, kan bağı evliliğe mani olduğu için,
ekzoga:mi (dıştan evlilik) usulü yaygındı. İslam dini de zuhur ettiği
zaman ·bu ·konuyu kendine özgü olarak düzenlemiştir. Özellikle ~isa
Donuk; a.g.m., s. 147-168; Sa:bri Şa:ltir Ans3.ıy, a.g.m., 6. 23-24; İlber Ortayl-ı,
a.g.m., 6. 34-35).
23

Rifaıt Özdemir, «Toka:t'ıta Ailenin Sosyo--Ekonomik Yapısı (1771-1810)»,

T ·ü rk Tarihinde ve Kültiiriinde Tokat 8empozyu.mu, 2-6 TemmJUZ 1986, Aokara

1987, s. 102-103.
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Suresinin 22. ve 23. ayetlerinde kimlerin kimlerle evlenebileceği konusu karara bağlanarak üvey anne, kız, 'kız kaTdeş, hala, teyze, süt anne
ve süt kardeşlerin vb. biribirleriyle evlenemeyecekleri kesin prensip haline getirilmiştir24 • Osmanlı Arşivlerinde yapılan çalışmalarda,
bu hükümlerin zıddına yapılan evlilik çeşitlerine hiç rastlanmadı. Zaman zaman süt kardeşlerinin birbirleriyle nişanlandığı iddialarının
mahkemeye intikal ettiği, olay üzerine ·Soruşturma yapan mahkemenin ·böyle ·b ir durum varsa evliliğe mani olduğu şeklinde bazı ·b elgelere
tesadüf etmek mümkün olma:ktadır2 ~. Aralarmda aniaşan adayların,
evlilikten önce hal etmeleri gereken konulardan :birisi de mehirdir.
Mehir konusunun aydınlığa kavuşturulması hem Türk töresinin hem
de İslam hukukunun vecibelerindendir..
2-Mehir

Mehir,

ıgüvey adayı tarafından,

•g elin

adayına

verilen •b elirli bir

paradır.
Moğollarda

güveyi adayının, gelin adayının evine verdiği padeniyordu. Orta Asya Ti.frkleri arasmda da güveyi adayının, kız evine verdiği paraya «kahn» veya «sep» deniliyordu. Cahiliyye Çağı Araplarmda ise evlenecek erkeğin evleneceği kızın ·ba:bası
na, erkek kardeşine veya akra:balarmdan birisine mutlaka «mehir»
vermesi gerekmekteydi26 •
raya

«kalın»

İslam hukuku.zuhur ettiği zaman, bu gelenekleri devam ettirmiş
tir. Ancak, kadın lehine fevkalede ·güzel düzenleme ve yenilikler getirerek mehirin mutlak surette kadının ·ha:kkı olduğunu, :b u parada babanın, kardeşlerin ve diğer akra:balarm hiç · hakkı olmadığı gibi, kocanın da hakkı olmadığım kesin kurallara hağlamıştır2 ' • .Mehiri kı24 Bu konuda:ki ayet ve hadislerin metinleri dipno.t 6'da ver.ilrniştir.
25 Rifat Özdemir, a.g.m. s, 108 vd.
26 A. Donu:k; a.g.m., -s. 156-165.
27 «...Kirniniz kiminizden (hasıl olmuşsunuz).dur. O halde-fuhuşda •bulunmayan, .gizli dostlar ·da edinmeyen namuslu •kadınlar olnıaık ,üzere-Onları, sahibler.inin izniyle, ·kendinize n.ik8.Uılayın. ücretlerini (:mehirlerini) !de güzellikle onlara
v:erin...» Nisa Suresi, Ayet, .25; Aynı surenin 1:9. ayeti « ...Ey :iman edenler, kadın
lara zorla mirasçı clmanız ve onları-<kendilerdne verdiğiniz (mehir)den birazını
gıider (ib elinize geçire):bilmeniz için-tazyik etmeniz size helli.l olmaz...» lle 20:
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zın dışında ıbaşka

·birisin.i n almasını -k esinlikle yasak ettiği gi·bi, evlenmeden önce mehr-i muaccel ile mehr-i müeccel adını taşıyan ve günün şartlarına göre, ailelerin zengin veya fakir oluşlarına göre deği
şen belirli ıbir paranın kıza verilernesini şart koşmuştur. Hatta öyleki, mehir veremeyecek kadar fakir -o lan ·bir gencin, kıza Kur'an-ı
Kerim öğretere'k bu borcunun ·ödenmesi istenmektedir.
Mehrin miktarı, günün şartlarına, evlenecek •kişilerin zengin veya
fakir oluşlarına, evlenecek kızın •g üzel, çir-kin, malıaretti vb. oluşuna
göre değişmekteydi. İslam fıkhına göre gelir getiren :her şey mehir
olabilmektedir'lsa. Hazırlanan Osmanlı Kanunnameleri de bu İs
lami hükümlere uygunluk göstermektedir. Özellikle Ala'üd-Devle
Bey Kanunnamesi ile Bozok Kanunnamesinde günün şartlarına göre
bakireye tam me'hir verilirken dul ka·dına yarısının verilmesi istenmektedir28b.

ayetlerinde c-Eter bir zevceyi :bırakıp da :yerine ·başka ıbir zevce almak isterseniz
öbürüne yüklerle (-mehir) vermiş olsanız .b ile içinden ıbir-şey almayın ... » bunlara
benzer çeşitli A:yetlerde :ka-dına mehir verilımesi emredilmektedir ·(Bkz. H. 'B. Çantay; KHMK., I, 122, 12-125); ;Selh İbn-'i Sa'd (r. a.)ıdan -şöyle rivayet olunmuştur.
Resulullaıh (a.s.)'a bir ·k ere -bir •kadın gelip ·kendisini (-zevcelig-e· almasiDl) teklif
etti. (ResOl-i Ekrem gözlerini in'<lirip ISükut etti) Ora:da hazır ıbulunan ·b ir sahalbi «Ya Resulalla:h! bu kadını !bana tezviç etseniz dedi- Resul-i Ekrem
(meltiİ- olarak dünyalık ·verecek) :bir ~eyin var mı? diye sor.du. O sahabi- Hayır
Ya •R-est1lallaıh, · ;yanımda ·h iÇbir şey :ydlııtur ~edi. ResOl-'i Ekrem : -Haydi git
ara.ştır ve :demir •bir J'iizük <ılsun (-b ul .getir, tak) ıbuyur.du. Sahaibi gitti. Sonra
dönüp gelerek : -Hayır Ya ResQlallah, :dlinyalı!k rbir şey, -demir bir halka -b ile
bula.madım ve lWkin şu izarım (-b elden aşag-ı .ihramı-m) :var. Bunun yarıs!Dl verebillr.im dedi ...» Peygamberimiz izarını ıkadına :vel'irsen sen çıplak •kalırsm
diyere'k bunun ımümıkün olamayacağını ima etti. Bunun üzerıine fakir sahabi üzgün ve umutsuz ;bir şekil-de oradan gitti. Daha sonra Hz. Peygamber o zatı çağıraraık veya ça;tır.taraık, « ... Kur'an-dan ezberinde bir-şey var JTU? diye sordu.
Fakaıt s~abi : -Ezberimde -şu sure var, şu sure va:r diye .bir-takım sureler saymaya •başla'Clı. Bunun .ü zerine ResQlull§;h (a.s.) : .-Kur'andan ezb.erin'Cleki surelerle seni ·b u •k-adına malik kıldun (ıtezvlç ·e yledim) ·buyuzıdu» (Bkz. Bııhdrı, XI,
298-296).
28-a Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-ı !sldmiyye ve IstılaJuUı Fıkhiyye Kamu.su, !stanbul, 1985, lii, 1-21-124, mehrin ·ml!ktarı ile çeşitleri ehl-i ·sünnet imamları arasında fa11klılık göstermektedir; Ahmet Aıkg.ündüz, a.g.e., s. 163-168 vd.
28-b ö. L : aıBr.kan; Kanunla.r, I; s. 68, 121-123, 125-126 •Vd. Bu ·konudaki ~a
nunname hükümleri dipnot 14'ıte verilmiştir.
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Güveyi adayı, gelin adayına mehir verirken, gelin adayı da cihaz
getirmektedir. Ancak, verilen mehir ile elliazın denk olması diye bir
kural yoktur29•
Kadına

verilen mehirleri ·birkaç isim

altında

toplamak mümkün-

dür.
a-Mehr-i Muaccel
İslam

hukukuna göre, nikah akdinden ön-ce veya nik3:h akdi
sırasında, ·şa:hitler huzurunda ·g üveyi adayı tarafından gelin adayına verilmesi gereken bir paradır. · Eğer bu ıpara akid sırasında
verilmezse, ıboşanma veya ·ö lüm halinde terekeden alınmaktadır 30 •
İncelerneye

ta:bi tuttuğumuz 1880-1906 tarihleri arasındaki Kır
Sicil kayıtlarında, .b u dini ve hukuki geleneğin uygulandığını
açık olarak •g örmekteyiz. IBu dönemde, gelin adaylarına verilen mehirin miktarı kesin olmamakla beralber 85 ile 500 guruş arasında
şehir

değişmekteydi 31 •

•b- M ehr-i Müeccel

Bu mehir de gelinin hakkıdır. Nikah akdi ~rasında, miktahuzurunda tesbit edilmesi lazımdır. Eğer, akid sıra
smda tesbit edilmezse, iboşanma veya ölüm halinde emsallerine göre
veya ıvereselerin kendi aralarında takdir edecekleri miktara göre,
belirli ·b ir para mehr-i müeccel adı altında terekeden düşilierek kadına verilirdi 32 • Kadı Sicillerinde bu konularda ·b olca örnek bulmak
mümkün olmaktadır. 1880-1906 tarihleri .arasında Kırşehir Sicillerinde tesbit edebildiğimiz mehir miktarları (•bazılarının mehr-i
müeccel olup olmadığı tam ·b elli değil) 100, 155, 200, 300, 400, 500
rının şahitler

guruş arasında değişmektedir~\

29 ömer Nasuhi Bilmen, a.g.e., II, 147-150.
,
1
30 --A.- Akgün:düz, a.g.e., s. 167-17-3.
./
31 KŞS., 1/52, 55, 60, 140, 297; 6/1, HO, 17·2.
32 R. Özdemir, a.g.m., s. 1:10. A. Aıkgündüz, a.g.e., s. 163-173 vd.
33 KŞS., 1/52, 55, 140, 297; 6/·24, 35, 172; 10/98.
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c - N amzeitlik Akçesi
İslam hukuku evliliğin, akil ve ·baliğ olduktan sonra yapılmasını,
evlenecek kız ve erkeğin kendi hür iradelerini kullanmalarını, velilerin kesinlikle müdahale etmemelerini, :kız ve erkeğin rızaları dı
şında nikah akdi veya zorla evlendirme giıbi duygulamaların yapı
lamayacağını 'hükme ·bağlamıştırs+. Örfi olarak hazırlanan Osmanlı
Kanunnameleri de ıbu hükme uygunluk göstermektedir. 1862 (1279)
tarihinde yayımlanan fermanda <<Sebebsiz yere velilerin bakire ve
dul kızlarına karışmamalan, onlan 30 yaşına kadar ·bekletmemeleri,
buna uymayan velilere mahkeme-i şer'ice müdahale edilmesinin
istendiği ·g örülmektedir 5 • Fakat zaman zaman toplum hayatında bu
yasakların dışına çıkılarak ·bazı sapmalar da olabiliyordu. Az da
olsa, ·bazı anne ve •babalar küçük yaştaki kızlarını birisine vererek
belirli bir para veya mal alıyorlardı. Kız büyüyüp •geliştikten sonra,
o adayanikah ederek evlendiriyorlar ve bu uygulamaya <<namzed»,
alınan paraya da «namzedlik ak~esi» deniliyordu. !Bu usul, bir çeşit
«•başlık» ·alınarak «beşik ıkertmesi» usUlü ile evlendirme şekliydi.
Ankara, Çankırı, Konya ve Tokat •g i·b i Osmanlı şehirlerinde •b u tür
evliliklere rastlanmaktadır3 6 • ·Bu tür evlilikl~rde namzed olan kız
mahkemeye müracaat eder, adayı istemediğini beyan ederse, Osmanlı hukuku gereğince kızın isteğine uyarak namzedliği fesh
ederdi37 •

1880-1906 yılları arasmda incele:ıneye tabi tuttuğumuz Kırşehir
Sicillerinde, bu ıgeleneğin .Kırşehir'de de uygulandığını ,
namzed edildiği, namzedlik akçesi ·alındığını gösteren herhangi bir
belgeye rastlamamız mümkün olmadı. Kanaatimizce, Ankara'da
var olan ·bu uygulamainn Kırşehir'de de olması kuvvetle muhtemeldir.
Şer'iyye

ha-disler<le :bakire ve dul ıka<lınların izni alınmadan evlen:diril:meDipnot 8'<le bu •bükümlerin .metni verı.ilmişti.r; A . .Aıkgün
düz; a.g.e., s. 158.;169 v<l.
34

Çeşitli

y.ecegıt belirtilm~ktedir.

35 HŞ8., d. 389/:b. 8.
36 R. Özdemir; a.g.1n., s. 110; !. Or.taylı; a.g.m., s. 37-38.
37 Tokat Müusi, Tokat
3/s. 1•29-130.

Şer'iyye 8icfli, (•bundan

sonra:

TŞ.8) d.

13/s. 168; d.

116
d- Kalın (Sep) veya

Başlık

US'Ulü

Moğollar'da, güveyi adayı, kız evine ·b elirli ·bir .para verirdi. Bu
paraya «kalın», uy.gulamaya da · «kalın verme veya kalın alma»
denirdi. Orta Asya Türkleri arasında da aynı uygulama vardı.
Türkler arasında verilen .:bu paraya «kalın veya sep» deniliyordu38 •
Türklerin İslaıiıa girmeleriyle ·?eraber, bu isimlerin «mehir», «namzedlik a:kçesi»,. «1başlık»; «halat» vıb. isimlerle değişmiş o!maları kuvvetle muhtemeldir.
Osmanlı

aile yapısı üıcelenirken mehr-i muaccel mehr-i müeccel ile namzedlik akçesinin alırup verildiğini Kadı Sicillerinden tesbit mümkün olmaktadır. Diğerlerini tes·b it etmek pek mü.ınküri
gözükmüyor, Fakat, Maraş dolaylarında İslami statüye sokulmuş
olarak «kalın alıp verme» adetinin yaşadığını, Elazığ ve Tunceli yöresinde evlenecek kızın daYısına «halat» adı altında ·b elirli ·b ir para
veya silah verildiğini, ~adolu'nun değişik yerlerinde «'başlık alıp
verme» adetinin hala yaşadığı biliniyor. Kırşehir Sicilieri üzerinde
yapılan çalışmalarda, bu konuyu aydınlatacak- herhangi bir··b elgeye
rastlamak mümkün olmadı.

e - Cihaz

Yapımı

Moğollş.r'da ve Orta ~ya Türkleri arasında güveyi ·adayı kız
evine «kalın veya sep» adım taşıyan belirli ·b ir para ve~ir, ·buna karşılık kız evi de -oğlan evine cihaz ge1:irirdi. Ca:hiliyye Çağı ·~apları
arasında ;~öyle bir uy.gulamaya pek rastlanmıyor.
İslam hukuku bu konuyu da ·b elirli prensipiere •bağlamayı ihmal etmemişti!. Güveyi adayı ne kadar· mehir verirse ver~in karşı
lığında mehire denk ıbir cihaz talebinde •b ulunamaz39 • Cihaz yapımı
Anadolu'nun değişik yörelerinde farklılık göstermektedir. 'Bu durum 1Kırşehir'de nasıl uygulanıyordu, kesin olarak tesbit etmek
mümkün olmadı.
38 B . Y. Vladimi.rtsov; Moğollarm İçtimai Teşkild.tı, Ankara, 1944, s.7Ç75
v.d.; Bahaeddin Ögel; Tiirk Mitolojisi, Ankara., 1971, I, ' 85; tbrah!m Kafesoğlu;
a.g.e., s. 201-210 233, 257, 267, 271; Abdülkadir !nan; Makaleler ve lncelemeler;
/
Ankara, 1968, s. 127-137,-341-349, 274-'280; A. Donuk; a.g.e., s. 162-168.
.
. 39 Bkz. Dipnot 38; ö. N. Bilmen; a.g.e., n, 147-150; A . .Aıkg.ün:düz; a.g.e., s .
17.3-175.
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3 - Müslimlerde Evlilik Gelenekleri
Yukarıda belirttiğimiz şekilde, ·b irbirlerine namzed olan adaylar mehir konusunda da anlaştıktan sonra nikali .akidlerini yaptı
rıyorlardı. Nikah akdinin yapılmasından sonra adayların ·b aba ocağıİiı terk ederek evlenmelerine SU'.a ıgeliyordu.

Orta. Asya Tüı:kleri arasında, bazı istisnalar olmakla bera:b,er,
poligami (çok evlilik) usıllüne pek rastlanmaz. Genellikle yaygın
olap. evlenme ·biçimi, monogami (tek evlilik) şeklidir. .fsıam hukuku
ise bu k.o nuyu kendine ·ö zgü biçimde çözümlemiştir. Değişik ayet ve
iıadislerde, ·geçerli bir mazeretin yanında, adaletin ;mutlaka sağ:
lanmasi ·şartıyla, dörde kadar evlenıneye ;müsaade edilmiştir10 • Fakat hanıml~r arasmda adaletin·n sağlanması şartının koşulma,sıyla,
bu kapı, hemen hemen kapatılarak, tek kadınla evleiım.e usulü kabul edilmiş gibi gözükmektedir.
Kırşehir S~cilleri üzerinde yapıları ar-aştırmada, İslam hukukunun müsaade etmesine rağmen, poligami (çok evlilik) usıllünün
tatbik safhasına konulduğu tesbit edilmedi. 1880-1906 (12971324) tarihleri arasındaki sicillerden örnekleme yöntemiyle 26 tereke
seçildi. Bunlar köy ve şehirde -oturanla~a, zengin-fakir, müslim, zimmi, bakkallık, tuhafiyecilik, mani.faturacılık~ nakliyec~lik, bahçe-

«E!er yetim kızlar ha.lclo.nda (a:da.letl yerine getinmeyece!inlz<len) korSI?Jln için helal '<>lan. (diğer) ·kadınlardan ikişer, ·üçer, dörder olmaık üzere nl:k8ıh. edin. Şayet (ıbu suretle de) adalet yapamayacağmızdan en.di§e ederseniz
o zaman :b ir ('<lane ile), yahud mall:k oldugunuz cariye (ile iktifa edin) . Bu (.tek
zevce veya. cariye) sizin (halkdan eğrllip sapmamanıza. daıha. <yakındır» Nisa Suresi, Ayet, S; ~Ka:dınlar arasmda adalet (ve ~üsaviı.tı .tatbik) etmenize ne ·k adar
hırs göstersenlz, asla güç yetiremezsinlz. Bari (·b irine) büsbütün meyledip de
ötekini (ne dul, ne kocalı bir <lurumda) aslalı gibi ibıraianaıyın. Eğer (nefs.inizi)
ıslah eder (ha:k.sızlıktan) sakınırsanız §Üphe y~k :ld Allah çoık yarlı!ayıcı, ço'k
esirgeyicidir» Nisa. Suresi, Ayet, 129 (Bkz. H. B. Çanta.y; KHMK., I, 117-118,
124..;125, 145; KKTA., s. 76, 81, 98; E. H. Yazır; HDKDT.> c. 2, ·s . 1269-1270, 1318.
1319, .1325, 1329-1330 vıd.).
41 Zevceler arasında «adalet» yedirme, giydirme, ıbarmdırma, zevcı muamele,- sev·gi vıb. ıhu.suslarda. taım ibir· eşitıiktir: Bu temin edilmeyince ...temini hemen hemen imkansızdır- bir zevce ile -iktüa. etmek zaruridir. «. :.Bu (•bir :tek zevce veya carlye) sizin (ha:ktan) e!rilip sapmaıman.ıza. -daha yakındır» kaydı -da
asıl olan kiı.idenin, yani a-dalet ıkal:desinin •bir !tek zevce ile evlen.me'kteo ibaret
oldu~un açı:k bir delilidir (Bkz. H. B. Çantay; KHMK.> ·I, 118).
40

karsanız
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cilik, çiftçilik, hayvancılık gibi çeşitli mesleklerle uğraşan kişiler
ile hiç bir işle uğraşmayan kimselere aittir. Bu 26 terekeden, %
92,30'unu oluşturan 24 tanesi müslimlere, % 7,69'nu oluşturan 2 tanesi de zimmilere aittir-ı. Bu 24 müslim erkekten sadece 4 tanesi' (yani % 16,66'sı) iki evli, .g eri ·k alan 20 müslim erkek (yani % ·83.33'ü)
tek evlidir. Zimmilerden iki evli oJan yoktur. :tki evli olan 4 müslim
erkekten birisi ilk karısından ·boşandığı için, 2 tanesi birer oğlan
çocuğuna sahip olaıbilmek için, sadece •b ir tanesi isteyerek ikinci
evliliği yapmış gözükmektedir. Çünkü iki evli olanlardan birisinin
6 kızı ıbir oğlan çocuğu, birinin 2 kız, bir oğlan çocuğu, bir diğe
rinin 3 oğlu, sonuncusunun ise 3 kız, 4 -oğlan çocugu- :bl.ıil.uimakti.dır.
Burada açık olarak görüldüğü .gibi, j-kihci evlilikler, sırf 'bazı ı;rzu
ları tatmin edebilmek için yapılmayıp, ha:klı mazeretlerden -dolayı
yapılmış olduğunu açıkça göstermektedir. Yine, 2 evli olan bu 4
erkekten, eşinden ·boşanmış olan Kırşehir'in merkezinde, geri kalan
üç tanesi de Kırşehir'e bağlı 3 ayrı köyde oturmaktadır. Bu durum,
İslam hukukunun müsaade etmesine rağmen, Kırşehir'-de çok evliliğin rağbet •görmediğini göstermektedir.
Bu örnekler ile XVI. yüzyılın sonlarında Türkiye'den geçen
Alman Protestan Papazı Salomon Schweigger'in verdiği şu biLgiler
«Ço'k karılık yoktur. Her-halde bu işi denemiş, dert ve masrafa
neden olduğunu a:nlayıp vaz geçmişler... ».j 3 ·b irbirlerini tamamlamakta-dır.

nin

Bu tesbitiere dayanarak, Ana-dolu'da ve Kırşehir'-de poligamisöylemek mümkün olacaktır.

yerleşmediğini

4-

Zimmilerde Evlilik Gelenekleri

Osmanlı döneminde yaşayan zimmiler din, dil ve gelenek yönünden tamamen sevbest idiler. Kendi ·kitaplarına inanıp, kendi kilise ve havralarmda ayin yapma haklarına sa:hip oldukları ·gi.'bi,
kendi dillerini konuşarak gelenek ve göreneklerini rahatlıkla ·yaşa-

42 KŞS.; 1/62, 55, 60, 140, 143, 198, 258, 297; 6/24, LlO, 172; 10/1, 63, 242;
13/8, 13, 131, 149, 380, 411, 412, 433, 438, 452, 463; 18/512 numaralı ıterefeler ölçü
olaralk alındı.
.
./
43 İ. Ortaylı, a.g.m., s. 37. .s. ·Schweigger için blm. Nejat Göy;ünç, «-S alomon
Schweigger ve seya'hatnarnesi», Tar-ih Dergisi, ·sayı 17-18, 3:962-63, 119-140.
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tabiliyorlardı.

Aile hukuku ile ilgili ·bazı konuları, kendi cemaatleri
hallederken, bazılarını da mahkeme-i şer'e gelerek çözümlemekte oldukları görülmektedir. Bu nedenle Kadı Sicillerinde
zimmi ailelerin çok çeşitli meseleleri ile ilgili !belge bulmak mümkün
olm~ktadır: Nikah akdi ve mehir ·bölümlerinde incelediğimiz ·bir çok
konu zimmiler için de geÇerlidir. Aralarında anlaşarak ·birbirlerine
namzed olan kız ve erkek, günün şartlarına ıgöre verilecek melır-i
muaccel ve mehr-i müeccel miktarlarını tesbit ettikten sonra Osmanlı mahkemesine müracaat ederek nikfuh a:kidlerini yaptırıyor
lardı. Eğer, nikah akdi sırasında mehir verilmezse, ölüm halinde
terekeden alınıyordu44 •
'
arasında

İncilde

sarih bir hüküm olmamakla ·b eraber, din azizleri tarafından iki evlilik pek hoş kaTşılanmamıştır. !Bu ve buna benzer başka
s~beblerle olmalıki, zimmiler arasında iki evli olanlaTa pek rastlanmamaktadır.

5 - Nafaka Tayini
Nafaka, çıkmak, gitmek, sarf etmek manalarını taşırken, frkıh
ise, yeme, :giyinme, barınma ve •b unlara tabi olan şeylere
denmektedir.
ıstılahında

İslam hukukuna göre, evin reisi erkektir. Erkek, -kadın ve çocukların

kimseye muhtaç olmayacak

şekilde

yeme, içme, giyinme,
yükümlü tutulmuştur. Eğer
erkek bir yükümlülüğünü yerine getirmiyor, veya değişik nedenlerle .getiremiyorsa, mahkeme kararıyla hu görevin nerede ve nasıl
yerine getirileceği tayin edilecektir1~.
barınma vıb. ihtiyaçla:rını karşılamakla

Evin reisi olan ·ba:banın, kOTumakla görevli olduğu karısı ve
çocuklarm yeme, giyinme ve ·b armma ihtiyaçlarını yanlarında bulunduğu sürece- karşılamakla yükümlü tutulduğu •g ibi; ·beldeden
kaybolması, çok uzaklara gitmesi, iflas edip fakir düşmesi vb. gi·b i
durumlarda ·bile nafakalarını karşılaması emredi.l mektedir•6 • Bu
44 R. Özdemir; a.g.m., s. 107.
45 ö . N Bilmen; a.g.e., n , 444-488. <Bu .sayfalarda ayrıntılı ibilgi verilmektedir ; A . ~gündüz; a.g.e., 1S3-1'92.
46 Ö. N. Bilmen; a.g.e., n, 444-488; A . Akgündüz; a.g.e., s . 183-192. Bu
iki eser.de d e değıişik çözümler üzerinde ·dur ulmalkt a:du·.
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fıkıh

hükümlerinin yanında, ılıazı ayet ve hadisler de konuyu çok
bariz olarak açıklamaktadırlar.n.
Bu hükümlerde

.açık

olarak

görüldüğü

gibi,

kadının

evde ·bu-

lunması, uzaklara gitmesi, boşandıktan sonra iddet müddetini bek-

lernesi v.b... hallerde nafakasının tayin edilmesi (yedirilip~giydiril
mesi) kocaya aittir. Siciller incel~ndiği vakit, İslam ·şeriatmı uygulayan Osmanlı kadısının bu hükümlere aynen uyduğunu, ·günün
şartlarına göre kadına, «nafaka ve kisve ıbaha» adı altmda yevmi
bir ücret tayin ettiğini, kocanın •bu parayı ödemekle mükellef olduğunu gösteren ·b olca ıbelge bulmak mümkün olmaktadır' 8 •
İslam hukuku, meydana .getirilen yuvayı .k utsal olarak kabul
ederken, ·b u kutsallığı bazan zina ye ·benzeri b1iyük suçları da yasaklamıştır. 'Şu hükümleri uygulayan Os~anJı kadısının icraatmı
sicillerden ·bulmak mümkün olmaktadır19 •

IV- Doğum Olayları ve Çocuk Sayısı
1 - Müslim Aileleri?J Çocuk Sayısı ve Cins1,yetleri
İslam

hukukuna göre ·baba, ailenin reisidir. Aile içinde kadının
koca üzerinde hakları olduğu ·gibi, çocuklarm da ·b aba üzerinde
hakları vardır. Baba, Çin'de, Hindistan'da, İran'da, Moğollar'da,
Cahiliyye ·çağı . Araplarında olduğu gibi çocukları :atamaz, kız ve
« ... (Yine sana hangi şeyi nafaka vereceklerini sorarlar. De. ki; «ihttya(verin) ...» Bakara Suresi Ayet, 219 (Bkz. E.H. Yazır; HDKDT.J
II. 7ı60-761; H. B. Çanta.y; KHMK.J I, 58).; Ebu Mesud'dan (r.a.) rivayet edilen :bir hadiste cHer hangi bir müslüman lkendi ehline Alla.h.'m rızasını ·k ast ederek-'infaik edip zaruri ihtiyaçla,rını te'min ederse, .bu infak o müslüman için sada:ka olun ıbuyurulm,ackta:dır. Ebu Hureyre'den (r.a.) .rivayet edilen •kutsi ·b ir hadiste «...Ey mümin, nafaika .vermeğ'e nafa·kası üzerine v·~cib olan alle efra.'dınla
başla, sonra ·başkalarına sarf et. Aile efradının nafa:kaları verilmezse :ka•dın der
ki: Ya beni ıbesle, .yahud yaıkamı ·bırak! Hizmetçi de: Beni ·besle, .beni ça.lı§tır,
der, Çocuk ·da: Beni besle, beni kime bırakırsın? der!» bu')'Urulmaktadır (Bkz.
BuMrı; XI, 271-27ı3); .s. Ş. Ansay; a.g.m., 30-31; 'İ. Or.taylı; a.g.rn., s. 38-39.'
48 R. Özdemir; a.g.m., s. 11'2.
,
R. Özdemir; a.g.m., s. 113-119. Bu ımalkalede mufara~t ve zina.nm' İslam ·
hulrukunda:ki yeri ile Osmanlı M.a:bkemelerinin uygulama biçimleri çeşitli örneklerle açtklanmıştır.
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cınızdan ar.tanı
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o"ğlan ·çocuğu . şeklinde

de ·ayrım yapamazdı. Birçok ayet ve hadisler,
bu ·k onularda, ·baba:Iara yasaklamalar ·getirdiği ·gi·bi, ;bunları heıfrli
hukuki prensipiere bağlamayı da ihmal etmemiştir 00• !slam dininin
bazı hükümlerinde mürnilllerin çoğalması için doğum olayı teşvik
edilirken, ba~ .P,W:rümlerinde ise planlı gelişen aile . yapısına cevaz
verilmektedir51• İslam hukukunun •bütün hükümleri çeşitli İslam
memleketlerinde aynı şartlarda uygulanamıyordu. !Bölgelerin .iklimi;
coğrafi yapıları ile sosyo-ekonomik durumları •bunu değişik yönlerden etkiliyordu.
!ncelenen dönemde ·bir Osmanlı şehri olan Kırşehir'de durum
neydi? Doğum olayı ve çocuk sayısı hangi seviyede idi? .Bu durumu
50 « ... ADaya, babaya iyilik edin. Falkirlik endişesiyle . çocuıkl~ızı eldürmeyln. sızın de onların da rwkını biz verecetiz...:. En'am ·Suresi, A:~et, 151; «Ana
ve ·baba ile ya'kın hısrmlarm bıraktıklarmdan er·ke:klere, a.n a ve •baıba ile ya'kın hı
srmların bıraktıklarmdan ·kadınlara-azından .da çotuzıdan da-farz· ecill.miş nasrb
olar.a.k, hisseler vardı.r» N isa :Suresi, Ayet, 7; «Erkekler •kadınlar üzerlırde halkimdirler ...» Nisii Suresi, Ayet, 34; «...kadınlara iyilikle muaşeret ediniz... » Nisii
Suresi, Ayet, 19; ~Öyley'se saıkın öksüze .kötü muaanele ebme» Dı.ılıa Suresi, Ayet,
9, ayrıca Kur'an-ı Kerim'de bu konularla ilg.ill 'birçok A.yet-1 ·kertme bulmak
mümk:ündür (ıBkz. H. Yazır, I1DKDT., C. II, 1ı10, 1299, m, 2090; H. B. Çantay, KHoMK., I, 118, 120, 2J..l; KKTA., s. 148, 595; tbn-i ömer (r.a.)'dan rivayet
edilen bir hadiste Hz. Pey.gamber ·(a.oS.) «Hepiİılz 'ç aban yani muhafızsınız, ve
hepınlz de maiy.yetınlzde ıbulunanlarm hukuklurdan rtıesulsünüz. Amirler maioyyetiıı:dekllerden anuhafızdır. Aile reisi, aile efraıdının çobanı'<hr. Kadın da •kocasının evi ve çocukları .üzerinde muhafızdır. Hl.\la:sa : hepln·lz muhafızsınız ve

hepiniz de idarenizde

'bulunanların huıkukundan

:rnesulsünüz» Hadisi Ruhari ve

MüsUm rivayet ebmiştir. (Bkz. Muhyiddin~i Nevevt, RS., I, 3·24); ıyfuğdre İbn-i
Su'tbe (r.a.)rdan rivayet edilen ·b ir hadiste Hz. Peygamber (a.s.)· Şöyle obu;yurmu§tur. «Allaıh size analara isyanı, kız (mevlO.d)ları diri ıdiİ'J. :defni, verilecek borcun
verilınemesini, veril:ıneyen •bir şeyin alınmasını ~raan . ·kıldı. Ylne Allah sizın
içın .kıl-'Ü ·kii.ll, çok suali, iziia-i mii.li kerih gördü». (Bkz. Bu1ı4rl, VII, s. 292);
.A.ynı mealde, Uba:de bin ~-Sii:mit (r.a.)'dan rtvayet edilen J::ıir başka . hadiste Hz.
Peygamber (a.s.) «Allah'e. (ibadette) hiçbir §eyi §ertk etmemek, siı1kat etmemek,
zına. eylememek, . eviadınızı öld~eme·k (hem kızl.arı ·h em . <ie oğl8;111arı <fu:i
gömmemek) ... » •buy.ur.muştur. (Bkz. Buluiri, I, 34/b); Hz. Peygamber (a,.s.).
Veda Hutobesınde -de şöyle :ou;yurmuştur:· «: .. .Ey nii.s, kadınlarm h8ık.İarına ·r.i.ii.yet
etmeniZi ve bu hususta Allah'tan :korkrriaiuzi ·tavsiye. ederim. siZi •ıai.<imıarı Allıih
emaneti olarak aldınız. Ve onların namuslarını ve lsmetıerıni Allah a:dına ..söz
vererek helii.l ediniz! .sızın kadınlar .üzerinde ha:klanız, onların da sızın üzerinizde lıa:kları vardır ...» (Bkz. BuMri, X, 397-407).
51 Hüseyin Atay; a.g.m., s. 228-232.
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aydınlata:bilmek

ait 26 terekeye
milere aittir.

için 1880-1906 yılları arasında dı;ığişik zümrelere
Bunlardan 24'ü müslümanlara 2'si zmı

bakalım 52 •

Müslüman 24 ailenin çocuk durumu
a - Çocuk

sayısı

: ·

Bir çocuklu. aile

sayısı

1
.. 2
5
-4
2

İki

»

»

»

Üç
Dört

»

»

»

»

»

»

Beş

»
»

»
»

. >) --

»

»

»

3
3.

»

»

»

1

Altı

Yedi
Sekiz

»

--

;

Dokuz, On ve daha fazla çocuğu olan aile

sayısı

Yalnız

4
2
3

olan aile sayısı
olan aile sayısı
olmayan aile sayısı

erkek

çocuğu

Yalnız kız çocuğu

Hiç
•b -

şöyledir.

çocuğu

Çocukların

hiç yok

cinsiyeti :

Erkek Çocuk Sayısı
ıKız Çocuk Sayısı
Toplam Çocuk Sayısı

48
46

94

Bu sonuçlardan açık olarak ıgörüldüğü gibi, çocuğu olan 21 müslim ailenin 94 çocuğu vardır. ·Bunlardan 48'i erkek, 46'sı · kızdır. 21
çocuklu aileye ortalama 4,47 çocuk düşmektedir. Bu durum, 18801906 yılları arasında hir Kırşehir .ailesinili ortalama olarak 3 ile 5
arasında çocuğa sahip 'Olduğunu açıkça göstermektedir.

.

'

52

Bkz. not. 42.

,./ -
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2- Zimmi Ailelerin Çocuk

Sayısı

ve

Çocukların

Cinsiyeti

Zimmi ailelerden birisi aslen Niğdeli ıbir Rum tüccarınkidk,
çocuk sayısı ·belli değildir. Diğeri ·bir Ermeni ailedir, 2 oğlu 2 kızı
bulunmaktadır. Kırşehir'de zimmi nüfusun .az oluşu nedeniyle, sicillerden daha fazla zimmi terekesi buiunamadı. O nedenlerle müslimlerle ·zimmilerin çocuk durumlarını, mukayese etme imkanı da
olmadı.

V - Sosyal Güvenlik Kurumları
1-

Va.silikJ N azırlık} Hacr-1, Terbiye ve

Kayyım

Tayini

a - V ası Tayini
Vasi, :bir kimsemin mallarında veya çoculdarımn işlerinde tasarruf etmek üzere nasb edilen kimsedir. Taşıdığı sıfata da «Vesayet» denir.
Vasiyyi Muhtar: Bir kimse tarafından vefatını müteakip terekesinde veya sair işlerinde tasarruf etmek üzere tayin · oluriaiı
vasidir.
kim

Vasiyyi :Mensub : Bir kimsenin herhangi 'bir hususu için hatarafından nasb ve tayin edilen vasidir.
·

Vesayetin caiz olabilmesi için, bir kimsenin veya hakimin, bir
kimseyi vasi tayin etmesi, onun da kavlen veya fiilen ka;bul etmesi
lazımdır.

Bir kimsenin vasi olabilmesi için, akil, iba.Iiğ, hür, müstakim ve
tasarrufundaki tüm yetkilerini 'kullanmayı ha:iz Qlması ~azımdır.

.

.

Çocu-kların

vasileri, öncelikle baJbalar, babaların tayin ettiği
vasiler, daha sonra sahih 'Cedler (en yakın akrabalar), onların ıva
sileri, hiçbiri !bulunm.azsa hakimin nasb ve tayin edeceği kişiler
vasi olarak tayin edilebilir53•
53 Ö.N. !Bilmen; a.g.e., V, 116, 179-1<80, 189 vd.; A. A'k.gii.ndüz; a.g.e., s. 246262. Bu eser.de vasili:k konusu çeşitli toplumların hukuklarıyle mukayeseli olarak
inceleilillliştir.
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İslam
tırmış,

hukuku evlenmeyi teşvik etmiş, kurulan aileyi kutsallaş
bu yuvada doğan çocukları da ziynet olarak telakki etmiş

tir.
Kj.i:çük çocukların veya değişik nedenlerle geçimini temin edemey~n ·çocuklarİn nafakası ba:baya aittir. Ailenin reisi olan hiçbir
baba eşinin ve ço.cukla:rının nafa.kasını temin etmekten kaçinamazo·•.
Nafaka tayini ba;baya aittir. ·Eğer ·baba, sağlığında akli ve !>edeni
bakımdan değişik •hastalıklara yakalanır veya çeşitli israf ile kötü
alışkanlıklara müptela olursa ya kendi veya hakim tarafından ıba
banın küçük çocuklarına bakmak, malı üzerinde meşru tasarruflarda bulunmak üzere vasi tayini islamın prensiplerindendir$G. Ye tim
ve mağdU:r çocukların •başına vasi tayin edilen kişi, sınırsız yetki
ve haklara sahip değildir. Yetimin malını istediği ·giıbi tasam,ı.f edemez, satamaz, zarara uğratamaz. Vasinin görev ve yetkileri çeşitli
fıkıh hükümleri ile tayin edilerek, :bir sosyal ·g üvenlik ~urumu oluş
turulmuştur.

Buraya kadar belirttiğimiz kaideler teorik hükümlerdir. Şer'-i
hüküm veren Osmanlı kadısı ·bu hükümleri nasıl
uygulaıİıİŞtır? Başarı ve başarısızlıkları nelerdir? Kırşehir Sicillerinden topladığımız belgelerle bu konuları aydınlatmaya çalışa

Şerife d~yanarak

cağız.

Vasi tayinlerinde İslam hukukunun hükümlerine uyularak,
vesayet ·görevini yerine getirebilecek en yakın akra:balar (anne,
baba, kardeşler, dede ve nineler, dayı :ve halalar, amcalar vb.) ile
emin ve mutemet kimselerin seçildiğini görmekteyiz. Ekseriya ·boşan.ma veya ölüm nede~yle yetim kalan çocuklara, ·b eldeden kayıp
olanlara, mahkeme-i şer'iyyenin :başı olan ·kadı veya hakim, çocuklara ·bakmak, ·büyüYün-ceye kada:r mallarını tasarruf etmek, yevmi
olarak çocuklara «nafaka ve k:isve baha» adıyla ıbelirli ıbir parayı
sarf etmek üzere «hüccet-i şer'iyye» ile uygun gördüğü bir kimseyi
«vasi-yi muhtar» sıfatıyle tayin ediyordu. Mesela: 17 Mart 1880
(5 ıı. Ahir 1297) tarihinde Kırşehir'in Ahi Evran Mahallesinde
54 Dlpnot 47'de, ·bu ·konudak:l. ayet ve ha:dislerin metni verilmiştir.
.
· 55 ö.N. Bilmen; a.g.e., V, 180-202; ~Swkın öksüze kötü muamele -'ebneı>
Duha Suresi, Ayet, 9 (Bkz. H.B. Çantay; KHMK., I, 118, 120, -2 11). Ayrıca dipnot 50'de •bu konu ile ilgili başka ayet ve hadislerin metni verilmiştir.
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Osman ibn-i el~Hac Ali'nin küçük oğluna
Mustafa vasi tayin edilmiştir. Vasinin,
küçük çocuğun şiddetle «nafaka ve kisve ıbaha»ya ihtiyacı olduğunu
belirterek -babası malıiıdan yeteri kadar nafaka ·bağlanmasını istemesi üzerine, yevmi olarak 60'ar Para «nafaka ve kisve' baha» ta;
ytn edildiğini, ayrıca vasinin eline «hÜccet-i şer'iyye» verildiğini
görmekteyiz56• Bazan mahkemenin uyıgun görmesi halinde illerde
bulunan «Eytam Müdürleri»de vasi olara:k tayin edilebilmekteydi6 '.
ölen Boynu Kara

Oğlu

halasının. kocası Derviş İbni

Vasi, çocuğun malları üzerinde tasarruf hakkına sahiptir. :aa~
zan çocuğun malını ayni olara:k korumak mümkün olmazsa, vasinin
terekeyi müzayede ile sattığı da olurdu. Mesela: Mart Sonları 1880
(Evasıt-ı R. Ahir 1297) tarihinde Kırşehir'in Aşık Paşa Mahallesinde ölen Şeyh Hüseyin bin Osman ·b in Hüseyin'in terekesi karısı
ve çocuklarına kalır. Belirttiğimiz yöntemle, küçük çocuğu Süleyman'a vasi tayin edilir. Fakat, küçük çocuk •b eldeden kaybolur. Bunun üzerine malları ayni olarak muhafaza edemeyeceğini anlayan
vasi, mahkemeye müracaat ederek müzayede ile satış ister ve ma:h~
keme •bu isteği ka;bul ederek malları müzayede ile sattırır" 8 • .
ları

Müslim çocukla-rı için uygulanan bu hükümleri,
için de aynen uygulanma:ktaydı.

zimıhl

çocuk-

Bu uy.gulamalar, Osmanlı mahkemesinin İslami prensipiere uy·göstermektedir.

duğunu açıkça

b- N azır Tayini

.

;

Nazı~,

tasarruflara neı;arette :bulunmak üzere
mfısi (mal s~hibi )veya hakim tarafından tayin olunan kişidir.
Buna «müşrif» de denilİnektedir. Bir kişi veya hakimin, ·b ir kimseye
nazır
onun da naz~lığı ka:bul etmesi şarttıİ.
. tayin etmesi,
.
Vasinin

yapacağı

.

İslam hukukuna göre, çocuk, mal vb. işler için •b ir _ıveya •birden
fazla vasi tayini caiz olduğu giobi, nazır tayini de caizdir. Fakat, nazırın vasi gibi tasarruf yetkisi yoktur. Nazır, sadece malı ·k oruma
56
57
58

KŞS.;

KŞS.;
KŞS.;

1/ 50, 52, 140.
1/ 45 ile 50 numaralı belgeler
1/51, w, 140, ·258.

arasında numarasız

belge.
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konusunda, vasiye tercih edilmektedir. Hakim, •b ir çocuk. üzerine
vasi tayin ederken, vasi ve çocuk üzerine nazır da tayin edebi1İr 5 9 •
İslam şeriatini uygulayan Osmanlı mahkemesi de aynı hükümlere uymuştur. Bir babanın ortadan kaybolması, veya aile reisliği
görevini yerine -getirerek eşi ve çocuklarının nafakasını ·karşılaya
maması, veyahutta ölümü halinde, ~ma.hkeme, çocuklarını •b üyütüp
beslemek, yedirip •g iydirmek, ·terbiye etmek, babanın -ç ocuklara •bı
raktığı terekeyi koruyup tasarruf etmek amacıyle ·bir vasi, vasi ve
çocuklar üzerine de bir nazır tayin etmekteydi. Siciller üzerinde yapılan çalışmal-arda, bu konu ile ilgili bolca belge bulmak mümkün
olmaktad.ır60 •

c- Hacr ve Terbiye
Ha;cr; Lugatta mutlaka men' manasınadır. Tazyik, haram mada ıgelir. Akla da hacr rlenmiştir. Çünkü sahibini çirkin ve
akiıbeti muzir şeylerden men' eder. Fıkıh ıstıl3:hında ise, «Bir muayyen şa;hsı tasarruf-ı ·k avlisinden men' etmektedir» ki, o şahsa bu
hacrdan sonra «mehcfır» denir.
nasına

Tasaxnıf-ı

ve

ıg-ay.rı

kavliden men'; O tasarrufu hükümsüz, gayri saJbit
na.:fiz addetmek, _d:emektir.

Hacr, fiilde geçerli

değildir.

Çünkü

işin

reddi mümkün olma-

ma:ktadır.

Karla zararı ayırdedemeyecek ka:dar küçük olan çocuklar, akli
dengesini kaybetmiş hu_n aklar, deli ola:nlar, cinnet .getirenler, malını
lüzuınsuz yere ~~rf ederek israf edenler, ölüm döşeğindeki hastalar
vıb. kendilerine a:it olan meşru mallarını doğru olarak kullanmada,
çeşitli engeller olduğu için İslam fıkrhı bu gibilerin mağdur olacağını hesa;p ederek kullanım ve tasarruf hakkını yasaklamıştır •
61

İslam

hukuku, hacr'a maruz kalan kişilerle ilgilenmeyi ,onların
beslenme ve ba;rınnia ihtiyaçlarınin giderilmesi, malların ·k orunup
en uy-g un şartlarda tasarruf edilmesi ·g örevini iba:balarına, 'babala59
60
61

Ö.N. Bi1men; a.g.e., V. 116, 231 vd.; A . Akgündüz; a.g.e., s . 25Ô:252. .
a.g. m., 123-124.
ö .N. Bi1men; a.g.e., VII, 267-'2 94 vd.; A. Akgündüz; a.g.e.,
260-262.

KŞB.; 1/ 50, 51, 140; R. Özdemir;

s.
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rının vasilerine, velilerine, velilerinin vasilerine, haJcimlere, hakimler bulunmazsa cemaat-i müslimine bırakmıştır62 • !Burada amaç;
çocukların ve diğerlerinin mağduriyetini önlemektir.

Bu hükümleri Osm~ı mahkemeleri de . aynen uygulamıştır.
Vasi ve nazır, çocuğun malını istedikleri •gibi tasarruf edemezlerdi.
Hatta, Çocuğa yevmi olarak sarf edecekleri «nafaka ve kisve ba:ha»
yı mahkemenin izin ve takdirleri doğrultusunda kullanabiliyol;'du.
Bu uygulamaların Kırşehir mahkemesinde tatbik edildiği açık olarak görülmektedir63 •
d

- Kayyım

Tayini

Mefkfı.d; ikametgahı

ve hayatta olup olmadığı bil.inmeyen gai·b
kimsedir. Bir mefku:d, kendi nefsi hakkında diri, ·başkaları hakkında
ise ölü sayılır.
·
Kayyım, mefkfı.dun mallarını muhafaza, nasın zimı:netlerinde
bulunan alacaklarını ka:bz, mefk.U.dun emvalinde usulü dairesinde
tasarruf için ·hakim tarafından nasb edilen emin, mutemet kimse
demektir.
·~efkfı.d hakkında,

korumakla

hakimin velayeti caridir. iMefkudun

malını

ıgörevlidir.

Hakim, mefklldun malını ve menfaatlerini korumak için, mefakrabasmdan veya hariçten kayyım taıyin edebilir. Bu tayini,
mefklldun akrabalarının isteyip itmemele:ri önemli değildir. Çünkü
hakim, kendi işini göremeyen aciz kişilerin nazırı ve hamisi durumundadır. Böyle aciz kişiler için kayyım tayin etmekle görevini yerine .getirmiş olmaktai:Iır 4 • Bu 'hükümler İslam frkhınm prensipleridir. 'Bu hüküınlerle ne şekilde olursa olsun, kişi haklarının .garanti
altına alınması istenmiştir. Osmanlı mahkemesinin, bu -hükümler
doğrultusunda kararlar verdiğini ·s icil kayıtlarından .t esbit etmek
mümkün olmaktadır.
kudulı

62 ö .N. Bilmen; a.g.e., VII, 27-3-274 ·v d; A. Akgündüz; a.g.e., s. 260-262.
63 KŞB. ; 1/50, 52, 55, 140, 258; R. özdemir; a.g. m., 124-1QS.
64 ö.N.IBUmen; a.g.e., VII, 208-217-224 ·v.d.; A. Akgündüz; a.g.e., s . 279-281.
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·b8.1iğ, hür ve muktedir ise, akli ve :b edeni hasise, ·bunak, deli ve mecnun değilse, -bilinen yer
ve adreste ikamet ediyorsa ön'Celikle ve mutlaka kendi malını onun
koruyup tasarruf etmeşi şart ve haktır. Eğer belirttiğimiz arazıar
dan ·b iri, ··özellikle de beİdeden haıbersiz olarak kayıbolma gibi durumlar
ederse' ·beideni~ kadıs~ v~ya_ ha~İni hemen o kiŞinin .mal
ve ·haklarını korumak ·için ehliye.t ve· li yakatı temayüz etmiş muteniet:kiŞilerdeı:ı birisi,ni kayyım tayin etniekteydi. Mesela : Mar.t Sonları i880 (Evisı·t-ı R. · .AJıii. · l297) tarihinde Kırşehir'in Aşı~ · Paşa
Mahallesinde sakin iken kaybolan Süleyman'ın 65 ; Yine 20 Nisan 1880
(10 C. Evvel 1297) tarihinde Kırşehir'in Kuşdili mahallesinde sakin
iken kaybolan ömer'in maliarına birer ·kayyım tayin edildiğini görmekteyiz66. Aynı
hükümler
zimmiler için de -geçerliydi.
.
.
.

. Bir kimse, akil,

talıklardan arınmış

zulitir

2 - Çooukla,rd Nafaka

ve Kisııe Baha ·Tayini

. İslam hukulru, müminlerin evlenmesini, evlenen çiftierin çoğal
ı:İıas~n.ı de~şik hükümlerle emrederken, doğan -~ocukların ~ her
türlü · soşy?:l . güve.nceye kayuştur:u.Imasım eınretmektedir. Çocukların ·giyim~kuşamı, ·beslenip barındırılması, ruhi ve' bedeni · yönden
eğitilmesi anne ve ·ba.:baya aittir. Ama değişik nedenlerle bu mümkün olm'a zsa, vasilik ve 'nazırlık kurumu devreye ·girerek -b u . görevleri üstlenmektedir. -Bu uygulama ile islam fı:ıtıhi, ·aciz ve muhtaçların, dtınyaya masum olarak gelen çocukların yaşama şartlarını

g~r~nti altına almak 'istemiştir 6 •. Yukarıda)izerin~e durduğUmuz

vasilik, İıizırlık ve . kayrmhk kurumlarıyla Osm~ı mahkemesi- şe
datın ·b u hükümlerini açıkça uyguladiğını ·göstermektedir. Muhtaçlar ile kimsesiz çocuklara vasi ve nazır tayin ediliyoz:du. Ama <bunların icraatlari .iıasıl olacaktı, çqcukları nasıl giydirip, yedirip, ·b arındıracaklardı? Bu soruların cevaplaruiı Kadı Sicillerinde bulmamız mümkün olmaktadır.
·
· .
. · Vasi ve nazır tayin edilen kişinin eline <<hüccet-i şer'iyye» ·v eriliyordu. Daha sonra, günün şartları ve ölen kişinin mali dtirumuna
S5 K{jJS.; 1/51.
1/55; R. özdemir; a.g.m., ·s. '126-127.
67 ö.N.· Bilmen; a.g.e.; V, 116, 17-9, . 180, 189,: 202, 208, 217, · 224, 231, 2S7,
27.3, 274 v.d.;-A . .AJkgilıl'düz; a.g.e., s. ·238-242.
•.

·ss · KflS.;
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göre çocuklara «nafaka ve · kisve b aha» adı altında ·b elirli :b ir para
günlük nafaka olarak tayin ediliyordu. Vasi, •bu miktarın dişında
sarfiyat yapamazdı. Bu miktar 1771-1811 yılları arasında Tokat'ta
2 ile 10 para arasında değişirken68 , 1880-1906 yılları arasında Kır
şehir'de 60 para civarında değfşmektey0i69 • Nafaka miktarındaki
bu artışı zaman farkı, ·bölge farkı, Osmanlı para rejimindeki dalgalanmalar, bürokratik değişiklikler ve fiyat artışlarıyle izah etmeı:niz
mümkündür.
VI- Çocukların Miraslardan

Aldıkları

Paylar

Moğollarda,

Çin'de, Hindistan'da, Ca:hiliyye Çağı Araplarında
yeri ve mevkii garanti altmda değildi. Baba isterse çocuğu
atabilir, sata:bilir, mirastan mahrum edebilir ıve en son olarak ta
öldürebilirdi. İslam hukuku •b u konuyu da kendi felsefesi içinde çözümleyerek çocuğun ·kutsal ıbir aile ziyneti olduğunu, erkek ve kız
çocuğu arasında tercih yapılamayacağınr, · mirastan mahrum edemeyeceğini, zaruri ihtiyaçlarının karşılanarak himaye edilmesi gerektiğini çeşitli hükümlerle garanti altına almıştır. Bir çok ayet ve
hadis •bu konuları yasalaştırmıştır 70 •
·
çocuğun

68 R. Özdemir; a.g.m., s. 127. vd.
69 KŞB.; 1/51.
70 « .. .F.a.lklrllık eD!di.§esiyle çocuklarınızı öldilimeyin, sizin de onların da
rı.zkını ıbiz ·vereceg"iz...» Enaım ıSuresi, Ayet, 151; .«Ana ve baba .Ue ya!kın hısım.
ıann bıralkıtıklarm-dan enkeklere, ana ve·lba.ba ile ;yaıkın hısımlaı:m bıra:k:tiklarm
dan kadınlara-azmdan da, ço~dan da farz edilmiş nasiy.b olara:k, hisseler vardır» NisA. ·suresl, Ayet, 7; «.Allalı size (.ffi1ras hükiimlerini '§öyle) .tavsiye (ve
emr) eder : · ·Evlii.tlarınız ·haikıkın:da(ki ·hüküm) e:rıkeğe, iki dişinin payı m.i!ktarrdır. Fa:kat onla:r (O evla~ar) i:kiden fazla kadınlar ise (ölünün) bıraıktığmın
(.terekenin) üçte ikisi onlarındır. (Dişi evlA.d) :bir tek ise o zaman (bunun) yarısı onundur. (Ölenin) çocuğu varsa ana .v e •ba:baıdan :her birine .terekenin altıda
biri (verilir). Çocuğu olmaıyıp da ana ve •babası ona mil'ascı oldU!YSa üçte ibirisi
anasmmdır. (Erkelk, dişi) karde§ler varsa o ·vaktt altıda biri anasmm'dır. (Fakat :bütün bu hükümler ölenin) edeceği vasiyyet(in .tenfizin) veya oborc(unun
ö.denmesin)•den sonmdır ...» NisA Suresi, Ayet, ll; «Öyleyse sakın ök:süze ikötü
muaıınele e.tıme» Duha Suresi, A!Yet, 9 (Bkz. H . Yazır; HDKDT., II, 1270, 1299,
C. 3, .s. 2090; H.B. Çantay; K.HMK., I, 11-8, 120, 211, DİBY. :, KKT.A ., s. 148,
595) ; Aile arası.n:dald. ıniras ·t a!ksimi, teraiz hUkuku ile sistematik hale getir·
miştir. (Bkz. Ali Himmet Berki; isıarn Hukukunda. Feraiz ve 1nti.1ccu). Sadele§·
tiren : İrfan Y.ücel, Ankam, 1985.
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İslam feraiz hukukuna ,g öre ıba.ıbanın mirası üçte ikisi erkeğe,
üçtebiri kıza verilecek ·şekilde tanzim edilmiş ve bu durumlar dışın
da zuhur edecek konuların halli ise İslam'da feraiz ve intikal hukukuna ·bırakılmıştırrı. Bu taksimatta, kız, mağdur ediliyor gibi görünüyorsa da, mirasın dağılımı . aileler açısından değerlendirilirse,
bir eşitsizlik olmayıp (kız, 1/3 ailesinden alıyor, 2/3'de kocası getiriyor ve ·b öylece miras 3/3 -oluyor) "bilakis denge söz ko~usudur.

Bu konularda Osmanlı kadısının tutumu neydi? Nasıl bir uygulama içindeydi? Tereke taksiminde nasıl 'l;ıir yol izliyordu? Bütün
bu sorularm cevabinı ·siclnerde. büıD:iamiz mti.rri.kU.ıi . olıiiaktadır.
Bir kişi ·öldüğü vakit, Osmanlı mahkemesinden bir görevli, olay
yerine giderek, ölenin çeşitli menkul serveti.n i, ev, ;bağ, •bağçe, dükkan vb. g1bi gayr-i menkUl varlığını, . nakit parasını, dükkanıarında
bulunan tüm eşyasını, caiılı J:;ı.ayvanları, 'bütün hububat .ve .g elir
kaynaklarını, evinde ailece · kullandıklan ·tüm ev eşyasını sayıp, günün şartlarına -göre rayiç fiyatlar vererek «Sicili-i. Mahfuz»a kayd
ediyordu. Sonra, ıbu fiyatları toplayarak tüm serveti tesbit ettikten
sonra, ölenin ·borçlarını, karısına verilecek ·mehir İnikt~rlarını, ölen
için sarf edilecek «techiz, tekfin ve telkin>> masraflarını, «resm-i
kısmet-i adi, katibiyye, çukadariyye, emiıiyye, huddamiye, i:hzariyye, kaydiyye, ·kalemiyye vb.» ·gibi mahkeme görevlileri için alı
nan ücretleri 72 vb. çıkardıktan sonra, kalan terekeyi İslam feraiz
hukukuna göre, erkek ve 'kız çocuklar, anne veya baba veya ılıunlar
yoksa en yakın akrabaları ile beytü'l-mala gidecek ·şekilde taksim
ediyordu. İşte ·bu tereke kayıtlannı kullanarak, Kırşehir'de dogup
büyÜyen, bir erkek çocuk ile kız çô:cuğunun :babalarının veya analarının terekelerinden ne kadar pay aldıklarını açıkca .görmekteyiz.
Biz bu çalışmada dipn~t 42'de belirttiğimiz terekeleri ölçü olarak aldık Bu terekelerden sadece 2 tanesi zimmilere ait olup, ·24 tanesi müslimlere aittir. Biz, önce lbu 26 terekeyi toplam olarak, cenaze
masrafı yönünden, mehir miktart · olarak, mahkemenin aldığı ücret
yönünden, masraflardan sonra taksim edilmesi ıgere~entereke mik..·:~. 71 . Ali_Himl;ne:t .:aeııki, .a.g.e.
. ..
.
.... ,... .
7•2 Bu .ücretlerin miktarlan, zaman z.a man genderilen d'erman ve-kari.unnameler .ne ıbelirleniyoııdu. (Bkz. Rifat Özdemir; XIX. yüzyılın ı"lk yarıs-ında .Ankara,
1185-1840; Anıkara 1986, s. 175-202 v.d.).
·~· ·

~

~

~~.,
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tarları

yönünden kız ve erkek çocu·klarm aldığı paylar, ıbeytü'l-mal
(hazine) ve diğer akrabaların aldığı payları müsl:im :ve zimmi olmak
üzere ayrı ayrı ve toplam olarak ıbir tabloda vereceğiz (Bkz. T-ablo-I.).
Ancak, çocukların payları hesap edilirken müslimlerin 48 ~rkek, 46
kız çocuğu, zimmilerin 2 kız, 2 oğlan çocuğU esas ·alınmış ve müslimlerin 3, zimmilerin 1 çocuksuz ailesine ait 4 tereke :hesaba katıl
m.amıştır.

TABLO-I
26 TERERENiN MİKTARI VE VARİSLERE DAGll.JiM ŞEKLİ
Sıra

No

Terekelerden Pay .Alanların
Din, Cinsiyet ve Ne·seb Du-

Ölçü
olarak

rwnları

alınan

Tereke

Alınan

Guruş

Olarak

Pay

Miktarı

Para
Olarak

MüslimZimmi ·v e
Toplam
Tereke
İçin:d.ek:i

Sa.yısı

Payları

(%)
ı

Müslim Terekelerinin Toplam

2

Zlmmt Terekelerinin Toplam

3

Müslim ve Zirmnt Terekelerinin ToplQlll Miktarı

Miktan
Mi:ktarı

24

801949

96,08

2

1247\3

3,96

26

aı4422

5

6365

4

Müslimlerin Toplam Cenaze

5

Zimm1lel\in Toplam Cenaze
Masrafları

2

6

Müslim-Zimmi Toplam Cenaze Masra:fla.rı

5

6865

9

1890

Masra.fları

7
8
9

Müslim Kadınlara Verilen
Toplam Mehirler
Zlınmi Kadınlara Verilen
Toplam Mehirler

2

Mıüslim-Zimmi Kadınlara

Verilen Toplam Mehirler

9

1890

2,10

0,62
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10

M&lim -terekelerin'den mahkemen in al:dığı toplam .ücret

11

Zimml terekeleİinden mah:kemelel'in aldıg-ı toplam ıiicret

mikitıa.rı

m.ik:tarı
Taıkslm edilmesi gereiken müslim <terekelerinin milctarı.
Tak.slm edilmesi gereken zimml terekelerinin ~rı

12
1-3

15758

60

5,·2 1

2

541

36

4,33

24

278757,5

40

92,31

2

1193ı

4

95,65

20

1158•28,135

38,35

87310,06

28,91

2

5031

40,33

2

2514

20,16

23

210683,41

6,69

MUslim erkek çoculdarının terekelerin-den aldıklan payla-

14
.

rın .toplamı

MUslim ıkiz
rekelerinden

15

çocuklarının

aldıklan

tepayla-

rın toplamı

18 .

Zimmt eııkek çoculdannın terekelerden altdikları payiann

16

toplaımı

17 .. Zimml

kız çocU!klarının ıtere-

~lenden

aldıklan

paıyların

toplamı

Mtislim-Zimml erkelk ve auzların .o oplam olarak aldıklan
p8/ylar

18

MUslim ·ka:dın ve kocaların
miraslardan aldıklan PSIYların

19

toplamı

22

Ziınmt !kadın

20

miraslardan

ve

..

Mtislim-Zimmi

·kaıdın

1

718

23

34'394,61

10,93

6

247'25,85

. ··"" . ·8,18

5,75 .

ve ko-

calaTın miraslar.da~ · al-dıkları ·

MUslim
. ..

lJ.,15

ıkocalann

payların 'toplamı

22

-

33676,61 .

-aldıktan payların

-toplamı

21

24

huıkııkt

ıtereJkelerinden

çeşitli

nedenlerle •bey.tü'l-ma:l

ile a.:krabalarının aldıoldarı ıpaylar

..

1
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23

Zimml terekelerlnden . çe§Ltlf
hukuki nedenler -ile beytü'lmal ile
rı

akrabalarının aldıkla

payhr

Tablo I'de görüldüğü gi•bi, 24 müslümanın tereke miktarı 301949
guruş olup, ortalama olarak her müslümana 12581, 20 . gunışluk hisse
isa:bet etmektedir. İki zimminin tereke milrtarı ise 12473 guruştur.
Burada, ölçü olarak alman müs~im ve zimmi tereke sayıları eşit ·oı
mamakla bera:ber, ortalama olarak alınan miktarlar yönünden müslim ve zimmilerin mali durumları denk ·gibi gözükmektedir. Bu terekelerden müslim erkek çocuklara 115828, 35 guruş, kı·zlara 87310,06
guruş, zimmi erkek çocuklar·a 5031 guruş, kızlara 25i4 guruş, .müsllın-zin;ı.ıni kız ve erkek çocuklara toplam olarak 210,683,41 gunışluk
bi~ miras payı isa:bet etmektedir.
.
.
\

Osmanlı

mahkemesi, ·bu terekelerin tarh ıve tevzüni İslam ferai~
hukukuna göre yaıpmıştır. Taksimatta, müslim-ziınmi ayrımı yapmadan, İslam hukuku prensiplerinden taviz ıvermeden uyğulamış
gözükiiıektedii-.
·
·
·. VII- Ekonomik Yönden Aile

Toplumun ·temelini teşkil eden aileyi, dini, a:hlaki, hukuki, milli
ve ananevi yönden koru)rup gözetmenin yanında, ekonomik yönde~
de tatmin ediİ.mesi •g erekmektedir. Eğer ·aile, ekonomik yönden iyi
duruma ıgetirilemezse, s.o syal ve hukulq yönden alman ·b ir çoŞ: tedbir
uygulanamaz ·olu~. !Bu· durumu iyi değerlendiren İslam huŞ:iıkU. ··b ir
faraftan kişilerin 'çalışmasını, helaJinden rızık kazanmasını, ailenin
reisi olan ıbaıba:nın, karıSıni ve çocuklarını 'kimseye muhta:ç ~tmeme~
sini isterkeri; ·öbür yandan kişi ve toplum hakkını_ koruyarak hile ve
harama sapıimamasım ·eı:İı:retmektedir.
·
Ailenin, sosyal ve ~konomik yönden iyi denge~en.mesi ·konusunu
çok iyi bilen Osmanlı yönetimi de aldığ:ı . değişik tedbirlerle ailenin
e~onomik yqnünü korumaya çalışmıştır. Yayınlanan çeşitli ferman
ve kanunnamelerde, ·bir Çok ailenin .geçimini temin ettiği meslek er:
babının mesleklerine, törelerine, atölye ve dii~kanlarına dokunulmaması, ehl-i hiref zümresinin korunması, ihtisab işlerinin iyi or-
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ganize edilmesi, esnafın kullandığı ölçü ve tartıların sık sık kontrol
edilmesi, ibadullahın korunması için yılda birkaç defa narh v~rilmesi
vb. gi:bi konuların eınredildiğini -görmekteyiz73•
!ncelediğimiz dönemde Kırşehir'in merkezinde, nahlye ve köylerinde oturan ·a halinin aynı haklardan yararlandığını, zanaat, ticaret, nakliyecilik, çiftçilik, hayvancılık vb. ·gibi mesleklerle uğraştık
larını, rahatsız edildikleri vakit Osmanlı mahkemesine müracaat ettiklerini, ·bakım eve himayeye muhtaç olan aile fertlerinin, mahkemenin önderliğinde sosyal güvenceye kavuşturulduklarını ·görmekteyiz'4.

1880:.1906 yılları arasında ~şehir'in merkezi ve köylerinde
oturan ailenin ekonomik gücü neydi?. !Bir kişf öldüğü vakit arkasında ne kadar servet· ·bırakabiliyordu? Ölçü olarak aldığımız 26
terekenin mesleklere göre dağılışı nasıldı? ~üslirİı ve Zimmilerin
ekonomik gücü neydi? Şimdi, belgelerin· ışığı altmda ibu soruları cevaplamaya çalışaeağız;·
1 - Kırşehir Merkezinde Oturan Ailelerin Ekonomik Durumu.·..

Biz, Kırşehir'de oturan ailenin ekonQmik yapısını tesbit ederken,
örnekleme yöntemiyle seçtiğimiz 26 · terekenin miislim ve zimmi kesime ait olmasına, tereke sa:~pl~inin şehir ve köylerde oturmasına,
zanaat, ticaret, · na:kliyecilik, · çiftçilik, hayvancılık vb. ·gibi değişik
meslekler yapmaiarına öz~n gösterdik•n. 1880-1906 yılları arasındaki
Kırşehir Şer'iyye Sicilieri üzeri.nde yaptığ~mız çalışmalarda Kırşehir'
in merkez ve :köyle:rinde zimıni nüfusun yok denecek kadar az ol:
duğunu gördük.. O ~edenle ölçü alarak· aldığımı·z 26 terekeden sadece
2 tanesi zimmilere, 24 tanesi · müslimlere aittir. Zimıni ailelerden
Ermeni olanı ıKırşehir'de, R~ tüccar olan ise, ·a slen Niğde'li olup,
Kırşehir'e ·bağlı Savcılı .kbid Köyünde oturmakta idi•a: Yine •bu .26
73 R:ifat Özdemir, a.g.e., 14>3-147, 159'-163, ·200-'202, 226-2ı36.
74 KŞ8.; 1/49-50 arasında numarasız belge, ı/51, 258.
75 KŞ8.; 1/55, 60, 140, 143, 198, 258, 297; 6/•24, 110, 172; 10/1, &3, ,242; 13/8,
13, 131, ·149, 380, 412, 411, 43;'3, '438, 452, 463; 18/512. Bu. detiter ve .belge numaraları

terekeler ölçü olaralk almml§tır.
76

KŞB.; 1/ı258;

13/131.

·
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terekeden 8 tanesi, yani % 30,76'sı Kırşehir merkezinde oturanlaran,
18 tanesi, yani % 69,23'ü Kırşehir'in merkezine bağlı köylerde oturanlar ile, Hacı Bektaş N ahiyesi ile Mucur Na:hiyesine bağlı köylerde
oturanlara aittir'6 •
Kırşehir

merkezinde oturan 8 kişiden 2 tanesi •bakkallık ve tuhafiyecilik (pırtıcılık) 79 , ·bir tanesi manifatura ve tuhafiyecilik80 ,
4 tanesi çiftçilik, ibağçecilik ve hayvancılık8 \ yapmakta, •bir tanesi
de serbest çalışmaktadır82 •
Bu kişilerin terekeleri iı:ı.celendiği vakit, fiyatları 1000 guruş
ile 2000 guruş arasında değiŞim, bazılarının 'Önünde •bağçesi olan,
yanlarında ahır ve samanlığı ·bulunan, 5 ile 7 göz arasında değişen
odalara sahip evleri, çeşitli ev eşyaları, ticaret ve serıbest meslek
e11babının hemen hemen ·hepsinin evlerinde !birer ·inek, 5-10 kadar
koyun ve keçi, ·birer merkep, çiftçilik, bağçecilik ve hayvancılık yapanların evlerin de ise ·b irkaç öküz, •b ir kaç inek ve dana, 25-30 arasında koyun ve ·keçi, bir kaç merkep, çiftçi aletleri, ·bağ, bağçe,
birkaç dönüm tarlaya sahip oldukları .görülmektedir83 • Bunlar bize
gösteriyorki, incelediğimiz dönemde Kırşehir küçük bir Anadolu kasabası idi. !çinde yaşayan insanların çok azı zanaat ve ticaretle
uğraşırken, büyük ·bir kısmı ise çiftçilik ve hayvancılıkla geçimlerini temin ediyorlardı.
Kırşehir'de

taydı

77
ralı

oturan bu 8 aile mali yönden de
(Bkz. Ta;blo-IT).
.

K~S.; 1/5~,

terekeler

60, 143;

Kır.şehir

~0/63,

şöyle sıralanmak-

242; 1'3/131, 452, 463 '<lefter

v~

•belge numa-

rne.r kezinde oturanlara aittir.

78 K~S.; 1/52, 140, 198, 258, ·297; 6/24, 110, 172; 10/1; 13/8, 13, 149, 380,
4-11, 412, 433, 4-38; 18/52 :detter ve .belge numaralı -terekeler ·köyler.de oturanlara

aittir.
79 K~S.; 1/143; 10/63.
80 K~S.; 13/131.
81 K~S.; 1/55, 60; 10/24-2; 13/452.
82 KŞS.; 13/463.
.
83 K~S.; 1/55, 60, 143; 10/63, .242; 13/131, 4{)2, 463.
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TABLO-H.
KIRŞEHİR'DE
Sı.ııa

Tarlhi

OTURAN

Tereke Sahii>inin Adı

No.

ı

Otur.duğu

Hacı

1881

Kose

1897

GÜCÜ

1şi

Tabi olTereke
Miktarı
du~ Di--- -- - - - GUI'U§
Para
ni topluluk

Ba:kıkal

Müslim

12056

Zi:mmi

1201ô

Mahalle

Oğlu Hacı

2

A!LELERİN MALİ

T.uhafiyeci

tsa lbin Ali
·b in .Aıbdullah
Bedres Veled-i

Yenice
Ka.ytan-

Ohannes

cı

(?)

Manifwtura-T.uhaıfi-

3

Hurda Oğtu HiUa.yet ·Efendi lbni Hacı

1904

Bekir

ye ci
Bahçecilik Müslim

7820

ÇiftçUi:k-

Müslim

6330

Ba:l!!kallık

Müslim

6147

Baıhçecili:k

Müslim

5595

Se~best

Müs~

2450

Çiftcilik-

Müslim

2435

Kadı

~-bdumıluJ:ıa.n

4

1880

.·

.Demirci Ya:kub bin
tiyas bin A:bdulla:h

Biı.ğ

başı

Hayvancı-

ıst

5

1888

6

1880

7

1904

8

1891

Mustafa Oğlu Hacı Bekir
Ali :lmni Mustafa
Kadı
Mermer-zade Oğlu Kuş
Musa !bnt Halil tbni dilli
.Aibdullah
A11 Efendi ıtbni İb Kazgan
rahim
Kaya
El-Hac Ahmed Oğ Halvalu Ali Efendi bin
cılar
Osman

_.

TOPLAM

Hasyvancı-

lık

54:849

Tabloda görüldüğü ·gibi, ticaretle uğraşanlar baş sırayı alır
ken, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanlar alt sıraları işgal etmektedirler. Yine İmparatorluğun her yerinde 'olduğu g~bi, Kırşehir'de
de ticaretle uğraşan Ermeni tüccan ibaş sıraları almaktadır. .·
Tablodaki •bu sonuçlara göre, 1880-1906 yılları arasında Kır
oturan ailelerin ortalama olarak 2000 ·guruş ile 1500 rguruş

şehir'de

30

30

137
araesında değişen

mali güce sahip

olduklarını

söylememiz mümkün-

dür.

1 -Köylerde Oturan Ailelerin Ekonomik Durumu
Ölçü olara:k aldığımız 26 terekeden 18 tanesi, yani % 69,·23'ü
köylerde oturanlara ait •bulunmaktadır. Bu 18 terekeden sadece bir
tanesi Rum tüccara ait olups-ı, diğer 17 aileden bir tanesi çiftç~Iik
ve deve ile nakliyecilik85, bir tanesi emeldi olduktan sonra çiftçilik
ve hayvancılık86 , ·h ir tanesi dili ·hizmeti yanın.da çiftçilik ve hayvancılık8', geri kalan 14 tanesi ise yalnız çiftçilik Ve hayvancılık ile
uğraşmaktadırlar8 .

Köyle~de

oturan ailelerin terekeleri tahlil edildiği za:man fiyatları 250, 400, 1000, 1250 guruş arasında değişen 3, 4, 5, 6, 9. odalı,
ahır ve ~amanlığı olan, ;bazıları ·bahçeli evlerde oturdukları, ·çeşitli
ev eşyasııia sahip oldvkları, fiyatları 200, 350 ve 500 .guruş arasında
değişen •birkaç öküz ve tosun, 150-200 ıguruş arasında değişen birkaç
inek ve dana, 400-600 ıguruş arasında değişen birkaç -camuz ve •bala:k (mırmılrk), 250-500 - gw:ıış arasında değişen birkaç at ve kısrak,
100-150 guruş ·arasında ~eğişen birkaç merkep, 150f!-1750 guruş
arasında değişen !birkaç . deve, 50-60 guruş arasında değişen 40-50
koyun, 30-40 ·guruş arasında değişen 25-30 tiftik keçisi, 5-8 tane
ada keçisi, ·b irkaç parça ıbağ ve bağçe, ılıirkaç dönüm tarlaya sahip
oldukları görülınektedir 9 •

•

· ·

·

Kırşehir köylüsü bu · özelliği ile, ne büyük bir çiftçiyi ne de
büyük bir hayV'ancıyı · andırıyordu. K~yl~rqe y~pı~~ çift:çilik ve
hayvancı.Jık, ticari aıriaçlarqan çok herkes~ii kendi Ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik duruıp.day;dı.
- ··
·

84
85
86
87
88

KŞS.;

1/258.

KŞS.; 1-3/41~.
KŞS.; 1~/8.
KŞS.;

6/172.
1/52, 140, .198, 297; 6/24, 110; 10/1; 1·3/13, 149, 380, 412, 4-33,
438; 18/5-~·2 ·defter ve .b elge numaroalı tere'keler bu durumda olan ıköylillere aittir..
89 Bu fiyatlar, dipnot 7·8'de köylerde oturanlara·ait olarak verdiğimiz tereke ·defterleri ile obu çalışma:da ölçü -olaraık almadığıf!i~Z . .ba-ş~;ı. ~erekelerden de
istifa'de edilerek çıkartılnuştır.
KŞS.,·
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Köylerde oturan 18 ailenin servet
Ta:blo -m).

miktarları

da

şöyleydi

(Bkz.

.TABLO-m
KÖYLERDE OTURAN
Sıra

ı

2

3

AlLELERİN :ŞERVE'J.ıLERİ

Adı

Oturduğu

Tarihi

Servet .Sahibinin

1903

Ahmet Baba l!bnl Hacı Ali Osman ·bin

(Kır§ehir)

Kal'kın

Selim J>in "Mehmed

56000

Köyü

tbrahim

Hacı Osman A~a l!bni

1903

Yağmurlu

Hacı

Mehmet Bey İbni
Osman :b in .Aıbdullah

1902

Servetin. Miktarı
( Gu~ Olarak)

Köy

Kıziık

Q.zü

Köyü
Selim
Köyü'

(Kır§ehir)

30155

A~a

28000

(·Kı:r§~hir)

4

5

Ha:bib Oğlu Veli
.A!hmed

1901

ıbin .·1

Hacı Ahmed İbiıl

1902

·.:.s

All

Canibeller ( ? )
Köyü
(Kır§ehir)

18000

Kara Ova
-Köyü

18000

(Kır§e.hlr)

6

Ruh O~lu Hacı 'Hüseyin A~a Emi EI·Hac
Mehmed İbn-i Mustafa
Hacı Süleyman ·b in
Mehm-ed bin Abdullah

1884
; 1.

7

8

1880

Çandar: b~ıu Mustafa
ıl~ Hacı süleyman ·-

1906

ömer
Köyü

Hacılı

(.K:ır§ehir)

·

17114
_

Hasanlar
Köyü (Hacı ,
Bekta§ nahiyesi
Çol?an AU
Köy.ü

16637

14865

(Kır§eliir)

9

Hacı

Musa
bin Veli

1881

ıbin

Hasan

Çoban Ali
Köyü

13305

(Kır§ehir)

10
ll

12

1894
1894
1887
.

Clvan KötyÜ

12500

Tekaıüd Yusuf bin
Bekir
Hasan tbin Osman

.A.y.taç Köyü

1000

1mariı O~lu Abdurrah-

(Mucur Nah.)
Karacaviran

&200;..

maiı

(Kır§ehir)

!bni

Hacı

lbni Hasan

Yusuf

(Kır§ehir)
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13
14

15

1884
188·2
1886

Sllij{ Oğlu Ö~er
bin Osman
Veli Oğlu ·Haydar b.
Osman •b . Veli
K el Hacı Oğlu Deli
Hacı İbni Hacı M~h-

Sıdı:k:lı

4715

Köyü

(Kırşehir)

Sallı

4290

O.ba Köyü

(Kırşehir)

· A§ağı ·Hıomurlu
Köyü (Kırşehir)

3573

Çoban Ali
Köyü (Kırşehir)

3246

m et

16

1887

Abdullah Efendi İlmi
Abdullah (.A.slen
Yozgatlı) .

17
18

1897
1883

Molla Battal bin
Numan
Mura'<l Veled-i Tomamik (Aslen Niğdeli)

·Kara
Köyü

2516

Duraıklı
(Kır§ehiı')

457

Savcılı Aıbid

Köyü

(Kır§ehir)

25957\3

TOPLAM

Tablo ID'de açık olarak ·görüldüğü gibi, bir köylü ailesinin serveti, evi, ev eşyası, c'anlı hayvanları, hu:bubatları, bağı, ·bağçesi ve
tarlası ile ·bera!ber 2516 guruş ile ·5 6000 ıguruş arasında değişmek
teydi~ Bu para, zamanına göre çok •büyük bir servet değildi, ama
o kadar lruçümsenecek kadar da ufak bir . servet -olmadığın,ı •be~irt•
mek gerekir. !ncelediğimiz dönemde Kırşehir köylüsü :kendi kendine
y~ten ,kendi mali •g ücü ile ayakta duraıbilen orta halli bir yapıya
sahipti. Köyde · oturaniann ·bu servetini Tablo-IT'de verdiğimiz Kır
şehir'in merkezinde oturanların terekeleri ile karşılaştıracak: olursak, köyde oturanların daha çok servete saihip oldukları görülmektedir.
3 ~Meslek

Gruplarına

Göre :Ailenin Ekonomik

Yukarıda Kırşehir'in

Yapısı

merkezinde oturanlar ile köylerinde otuayrıntılı -olarak verdik. Tablo ll ve
ID'de görüldüğü ·gibi, ölçü olarak aldığımız 26 terekeden, köylerde
oturup, çiftçiUk, hayvancılık, yapan ·v e servetleri 12500 guruş ile
56000 guruş arasmda ·değişen on köylünün terekesi ilk sıraları alır
ken, Kırşehir'de oturup, manifaturacılık, tuhafiyecili'k, :bakkallık
yapan iki kiŞinin 11. ve 12. sıraları aldıkları, 13. sırayı yine köyde
otll!an ~şilerin al~kları görülmektedir. Bu durum, incelediğimiz
dönemde Kırşehir köylerinde oturup -çift-çilik ve hayvancı~ ~apan
ranların

servet

miktarlarını
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ailelerin ekonomik ve mali yönden şehirde oturanlara göre daha iyi
durumda olduğunu göstermektedir. Şehirde oturan 8 ailenŞn servet miktarı 54849 guruş iken, köylerde oturan 18 ailenin servet
miktarı ise 259573 guruştur. Şehirde ortalama her aileye 6856, 12
guruş servet isabet ederken, köylerde oturan 18 aileden her -birine
ortalama olarak 14420,7 ·guruş serv'et isa:bet etmektedir. Bu duruma
göre, köylünün, şehirde oturanlara gore daha iyi durumda olduğunu
s·ö ylemek mümkündür.
VTII- .Ailenin Etnoğrafik Yapısı

Aile kendi içinde küçük bir devleti a:ndırır. Kendine -göre hukUki ve ahlaki prensipleri olduğu gibi, maddi ve manevi yönden ilitiyaçlarını 'karşılayan, değişik ev eşyalarına, ·giyim-kuşam, yemeiçme, süslenim-gezme .gtbi donanım eşyalarına, çeşitli ziraat, ticaret, çiftçilik Vib. · gibi · meslekleri i cra edenlerin değişik alet-edavata
da sahip oldukları görülmektedir. o gün kullanılan, bu etnoğrafik
eŞyaların, günümüze getirilebilmesi, değişik renk, sanat ve kullanım amaçları ·yönünden irdelenmesi, Türk kültür ve falklorunun
zengiriliğini apaçık ortaya koyacaktır. Özellikle Osmanlı dönemi
· Şer'iyye Sicillerinde obulunan tere·k e defterleri ıbu açıdan çok büyük
kıyınet arzetmektedir. Biz bu tereke defterlerinden yararlanarak
Kırşehir merkezinde oturan Müslim ve zim.mi aileler ile Kırşehir'e
bağlı köylerde oturan müslim ailelerin (köylerde zi.mmilere rastlanıniyor) etnoğrafik yapılarını, dini ve _etnik yönden ayrılan müslim
ve ziınınl, şehirli ve köylü olarak ayrılan toplulukların kültürel ..ve
etnoğra.fik yönden birbirleri ile neden1i ·kaynaştıklarını, araların
daki farklılı.kları ve ·bu farklılıkların neler olduğunu ort-aya koymaya çalışa-cağız. .
1 - Şehirde Oturanların Etnoğr:afik Yapısı

· Oşmanlı toplum. yapısı incelenirken, yönetici ve. -bazı zümrelerin farklı elbiseler giydiği, zaman .Zaman renklerde zimmi-müslim
. 90 Askeri :taifenin halk!tan aynlan elbiseler giymesi, Seyyidlerin 'beyaz ,iıa.
rık, yeşil oübbe giymesi, zimmt din ıa.da.mları ile mii.slim -din a1iamlarını.n' farkli
giyinmesı; hamwmlar.da müsllmlerle zimmtıerin ·hıwlu ve ta'kunyalarının ayrıl
ma-Sı' vb. gibi konuları saymak mümkün<lür.
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ayrımı yapıldığı

görülmektedir9 0 • Fakat ·b u ayrılık bütün tebaya
girmemiş ·gözükmektedir. Şer'iyye Sicillerinde yer alan terekeler
incelendiği" vakit, :b ir muslimin evinde ne ·b ulunuyorsa, lbir zimrriinin
evinde de aynısını ·b ulmak mümkün olmaktadır. Yine zana·a t, ticaret, çiftçilik, hayvancılık, sei'best meslek vb. giıbi çeşitli meslekleri
icra eden zengin veya fakir kişilerin evlerine ·ba:kıldığı •z aman hemen
hemen aynı tür eşyaları kullan·dıklarını ·görmekteyiz. Bu durum,
Osmanlı toplumunun sınıfsız •bir yapıya sa:hip olduğıınu göstermesi
bakımından önemlidir. Aynı durumu Kırşehir Şer'iyye SicilJ.erinde
yer alan terekelerde de -görmek mü.mkün olmaktadır. Terekel~t· ev,·
pağ, bağçe, tarla, hububat ve canlı hayvanlar fiyatları ve miktarları
verilerek yazıldıktan sonra, evlerde 'kullanılan oturma odası, mutfak ve kilerde kullanılan etnoğrafik eşyalar, kadın ve erkeklerin
giydiği giyim-kuşam ve süs eşyaları, ziraat ve koşum aletleri, eğer
varsa, ticarethanede satılan tüm emtianın adları, mi_k~arları ve fiyatları ayrı ayrı verilmektedir. Bu eşyalarm fiyatları gerçeği tam
olarak yansıtmadığı konusu hala tartışılma:kta ise de, etnoğrafik
yönden verdiği bitgiler ise ·h iç tartışılmadan ·karbul edilmektedir.
1880-1906 yılları arasında Kırşehir merkezinde yaşayari ç~şitli
mesleklerden müslim ve zimmilere ait olarak seçtiğimiz -8 't erekede
yer alan etnoğrafik malzemelerin dökümlerini yaparak ç.urumu a.ydınlatmaya çalışacağız. Müslim ve zimmi evlerini ayrı ayrı göstermek için, 20 Mayıs 1881 (20 C. Ahir 1298) tarihinde Kırşehir'in
Yenice Mahallesinde oturup, ba:kkallık ve tuhafiyecilik yaparken
ölen Hacı :Köse Oğlu ;Hacı İsa ·bin H·a.lil bin Abdullah'ın terekesi .ile91 ,
10: EYlül 1897 (12 R. Ahir ·1315): tarilirnde ıKırşehir'in Kaytaİıcı
Ma:hallesinde oturup, manifatura<:ılık ve tuhafiyecilHı: yaparke~
ölen 'E rmeni Bedros Veled-i Ohannes adlı zimminin terekel~rlıii92
yan yana vereceğiz. Sonra, Kırşehir merkezi için örnek olarak a.ldığımız çiftçilik, hayvancılık ve se!'best meslek yapan ·ltişilere ait
6 tere'keden93 aldığımız etnoğrafik eşyaları ayrı •bir ·tarblo haline
getirerek onlıı:rm yanına verdikten sonra durumu daha iyi aydın
Iatmaya çalışacağız (Bkz. Tablo-IV) .

9l
92
93

KŞS.;
KŞS.;
KŞS.;

1/ 1:43.
13/13L
1/55, 60; 10/63, 242; 13/ 452, 463.
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TABLO-IV

DIN VE .MESLEKLERE GÖRE
1881 tarihinde Kı!§ehl.r'
in Yenice ma.ııaı.ıesindP.
oturup Bakıkallı!k ve Tu~
hafiyecllik yapan Hacı
KÖSe Og"lu Hacı !sa bin
Ali .b in Abdullah'ın terekesinde yer alan etnoğ'rafık ev eşyaları

S.'
No:

Etnoğ'. eşyanın
Adı

1 Y-atak
2 Yorgan
3 Yas~
4 S eecade
5 Don-Gömlek
- ·.
6 U~kıur-Peşkir
7 M~aımak (Sedlr)
8 Minder
. 9 Çuval
10 Tüfenk
11 Ufak Şa,mdarn
12 Caım fener·
13 Bek:mez
14 Un
15 Bul·g ur
16 Hamur leğeni ·
17- Börek ·t epsisi
18 Kapaıklı. lruşhane
19 Sini .
20 Şorba (Çor-ba) tası
21 Hamam Tası
22 Kazgan (Kazan
23 Etmek {ekmek)
Tahtası

24 Etmek Takımı
25 Küp
26 ·K üpecik

ETNOQRAF.İK EŞYALAR

1897 ·tarihinde Kır~ehlr'
in Ka)rt.ancı mahallesinde oturup Manifa.turacı
lık 'Ve Tuhafiyecillk yapan Ermeni Bedros Veled-i Ohannes a,dlı zirnminin .terekesinde
yer
i:iian etnog"rafik ev eşyaları
:· ·

s.

Etnog-". eşyan~

No :
1
2
3
4
{5

Adı

Yataık

Yor.gan
Yastık

M'll!kat yastıg-ı
Don-Gömlek

6

Uçkur-Peşkir

7

S eecade

8
9
. 10
11
12
13
. 14

Narruzzlağ'

Avrupa Ktlim

Köhne eedlr
'Köşe minderi
Çaput minder
Çuval
!skemle
15 Çı..tte Tiifenk
16. Doıma· T.üfenk
17 Narglle
18 Şer.bet Ta,sı
19 60 ·p a rÇa .baıkır •k ap
· 20 BaKır Manga!
21 Saç MB.!İıgal
22 At ·ta:kımı
23 At Baı§lığı v.b .

1880 - 1906 tarihlerinde
Kırşehir'in Kuşdilli, Bağ'

baş, Bekir Ka-dı, Halvacılar,
Kazgan K1l(Ya
mahallelerinde
·oturup
çif.tcillk, hayvancılık ve
ser.best meslek icra ederken ölen 6 .kıi§iniİı :terekelellirrde ·b ulunan etnoğ'
rafik ev eşyalan

s.
No :
1
2

Etnoğ'. eşyapın
Adı

Çif.te döşek
Yatak

.. ~.:_Yoııgan y.üzü
4 Yün Yasd.ı6t
5 Halı yasdı:k
6 Yün lllalı yasdık
7 Y.ün minder
8 Na:kı.şlı kilim
9 Narruzzlağı
10 Tohum Heyıbesi
11 .Saraçlı Teı1k.i. Heyıbe
12 Halı Terki Heybesi
13 Torba
14 Çuval ( Seklem)
15 Boz Çuval
16 Don ve Gömlek
17 Pa.Iltolon ·v e Yelek
18 İblik Kefiye
1-9 Kürk
20 Peşkir
21" Hamam ~takımı
22 Şitari
23 TesbUl
'

24 ·Bakır lYcımur.-leğeni
25 Bekmez leğeni
26 Leğence
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27 Isda:r
28

27·

Taıkımı

29 Kazma

so
sı

Bakır

Sini

Börek .tepsisi
29 Ba.!kı.r te.n cere
so Kazgan (·Kazan)
sı Bakır .t ava
32 Ba:lor Kuşhane
S·3 Baıkır aşırma..
X (Çıngıl : .A.şırma:
28

.A.şımıa
Bağ Keseri
Bel vb.

Yoğur.t ıkabı)

54
55
56
57
58
59
60
61
62

K efitir

64
65
66
67
68
69

ıBalta

34
35
S6
S7
38
39
40

Hellke
Taba.k
Ta'ba'k

Ta:kımı

Kapaklı

·Sahan
Kulp1u Sa:han
Ba:kır Y'Ulllur.ta Sah ·
Kirpikli &.han
41 Çorba tası
4.2 Hoşa'b .tası (•Hoşaf)
· 4f.i Su tası
44 ŞerJlet tası
45 Şerbet taıkımı .
46 Çay ıta.kımı ·
47 Kahve l:alkıımı
48 Cezve
r:r ..

Sandık

Kil
Buğ&.y

Arpa
Bulgur
Un
B~ez

Kuru Zerdali
63 Kazma
Keser
Bağ Keseri
Lapka (.Ateş ·k.Ureği
Firengi (anaıhtar)
Çmt taıkım. ~b.

49
50
51
52
53

İbrik

·E l leğen ve tbriği
El değinnen
Etmek ·taıkı.mı
Küp

Ta:blo IV'de açık olarak görüldüğü ·gibi, ·b ir müslim tuhafiyeci
ile bir zimmi tuhafiyecinin evlerinde ıbulunan etnoğr~~l$.·. ~şyalarm
adları, yapılış malzemeleri, ·kullanım amaçları hemen he~en aynı
dır. Yine çeşitli meslekler icra eden 6 ailenin, evlerinde ·bulunan
oturma odası, yatak Qdası, mutfak, kiler vb. gibi ·b'ölümlerin döşeni§
biçimi, döşemede kullanılan etnoğrafik eşyalarm adlap, ·kull3.nım
amaçları, yapıldıkları malzemeler hemen hemen uygillıluk göstermektedir. Bu dur~, Kırşehir halkının smıfsal ayrılıklardan uzak,
aynı ·kültür ve aynı folklorik özellikleri taşıdığını gösteı:mesi bakı.:
ınından dikkat çekicidir.
Halkın kullandığı etnoğrafik eşyalar, çarşı ve pazarlarda- satılan

ticari .emtia ile

yakından

ilgili'dir :

Etnoğrafik eşyaların

renk,
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kalite ve çeşitlerini ·çarşı ve pazarlarda satılan emtia do~dan ilgilendirmektedir. Etnoğrafi'k eşyaların yapıldığı ·hamınaddelerin adlarını, ren)!lerini, çeşit ve ·kalitelerini iyi tesbit edebilmek için, çarşı
ve pazarlarda satılan emtianın, kalitelerini, renk ve çeşitlerini iyi
bilmemiz gerekmektedir. 'Bu bilgi, etnoğr.afik eşyaların doğru tarihlenmesi, hammaddelerinin hangi •bö1ge ve yörelerle ilgili olduğunu açıklaması için gereklidir. Biz •bu düşünceden hareket .e derek,
ta:blo- IV'de verdiğimiz müslim ve ziınmi iki tuhafiyeci ve manifaturaemın dükkanıarında satılan emtiadan hazılarının adlarını
t:a:blo halinde vererek durumu aydınlatmaya çalışacağız (Bkz. Tablo
V).

TABLO -V
MANİFATURA

ve TUHAFİYECİ DÜi.KK.A.NLARINDA
SATILAN EMTİADAN BAZILARI

1881 Tarihinde Kırşehir'in Yenice
Mahallesinde oturup BaXkallık ve
Tll!haf·tyecilik (:Pıntıcı) yapan Hacı
Köse Og-lu Hacı İsa .bin Ali ibin A<bdullah'm .terekesiııde yer alan ticari
emtiadan bazılarmm a:dlan

1897 Tar.i hJnde Kır-§ehir'iıı Kaytancı
Mahallesinde oturtip Manifaturacılı!k
ve Tuhafi(YecU1k yapan Emıeni ıBed
ros · Veled-1 Ohannes adlı zimm.inln
terekesi.nde yer alan ıtlcari ~mtiadan
ba.zılarmm adlan

Sı.

Sı..

Ticari ·Emtianm

Adı

ı

2

' Sarılı

Basma
Yeşil Basma i.

6 .

Sarılı

7.

H.aım,_9it :

8. Moskof J?.i misi
9 Güııün şa.ıı.

Marq şaiı.
..
ll'' Acem şaıı ·=
]..2 Üç Kat İpek Kuşak

ıô·

.s

ı

Peştemal

14

Uşkur

ı5 ' D.ülben:d.

B~ma
Yün Basma
3 Kutıii
4 Kııımızı Bez
5 ' Beyaz Bez
6 Mavi
7 Huma.yfın
8 Çarlık Huma.yil.n
9 camez
ı

Haleb . Mavisi

Urfa kırmızısı

3 Beyaz Basma··
4 Kırmızı .Basriia ·
5

Ticari Emtianin A'dı

No

No

2

,.
:

.

,~~

10 Mücesseİn
Asdar
1r2 Gii:mişt As dar
13 Alaca
-: 14 Kap'!t Bezi .
.
. 15 . Anielikan (.Amer.tkan).
ll

'

1

..·
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16 Yağlık
17 Siyah Yazma
18 Kl!.ğı.t tımesi Yiızma
19 Sanlkl.ık
20 Halı
21 Şilte
22 M es
23 Kımıızı Çizme
24 Siyah Çizme
25 Siyah Yemeni
26 Kı.rnuzı P.ostal'
27 ~ndık
28 Beyaz Sandık
29 Duhan (Tütün)

16
17
18
19
20
21
22
23

Arnelfıkan

Bezi
Kanuset ( ?)
Hin-diye
Meyd.linl
Çuha
Çufa
seıaımıor

D imi

Aynalı Dimi
S aten
26 Laben Btir.desi
27 Döşek Yüzü
28 Yorgan Yüzü
29 İpekli Tosya

24
25

Ş alı

30
31
32
33
34

KU

so

M um

Tosya.

Yaprağı

Şalı

Orak

31

Gür.ün

Baışlı.k

3ı2

Kır.ın.ızı

Yu lar

Şalı

Gür:ün

Şah

33 Acem Şalı
34 Ufalk Horasan
Şalı

35
36
37
38
39
40
41
42

İpli:k şaı

Hfuken
Çufa Yelek·
Delme Yelek
Salta
Carlık ~

Fes

Kefiye
Koyun Künkü
44 Besten·b al, Be§ta-bal (Peştemal)
45 Mendil
46 Yağlık
47 Elmalı Yağll!k
48 Çevre
49 Ya:zıma.
50 Dillbend
51 Makas-ıMermer
52 Ham&m Ta:kımı
53 Aya:kka.bı
54 Yapatı
55 Bal
56 Kantar
43
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57 Bur.gu
58 Bozla.k Palaz
(Pala) (.Sarı
ve Gri renklerden dokunan
.killm} ·

Ta:blo V'de görüldüğü giibi, giyim-kuşam eşyalarında ~ullanı
lan çok çeşitli bez ve kumaş türleri verilmekte, •b u kumaş ve bezlerden ·bazıları imal edildikleri şehir ve memleketlerin adları ile anı
lırken, bazıları renkleri;-;baZı.ları ise imal edildiği hammaddenin adı
ile anılmaktadır. Bazı ' kumaş türleri ise doğru ve galat isimlerle zikredilmektedir. Bu durum, incelediğimiz dönemde, Osmanlı yönetiminin milli ·bir dokuma sanayiine sahip olmadığını, bazı doğu ve
batı ülkelerinde im"8.1. edilen mamul maddelerin ülkenin her tarafına
yayıldığını, halkın ister ·istemez bu mamul maddeleri kullanarak
ihtiyaçlarını karşıladığını göstermektedir. Bu dış ticari :baskılar
karşısında tutunaıbilen, .küçük yerli dokuma ve sanayi işletmeleri
ise imalatıarına ··aralıksız devam ederek, kendi şehirleri adı ile iıı~.al
ettikleri mamul maddeleri imparatorluk topra:klarının çeşitli ıböl
gelerine gönderere'k halkın ihtiyacını .geniş ölçüde karşılamaya çalışmışlardır. Sanayi ve dokumada görülen ıbu -gerileme, imparatorluğun siyasi ve askeri sahadaki gerilemesine paralel düşmektedir.
İmparatorluğun içinde bulunduğu zor durumu, Kırşehir gibi değişik
iliere ait Şer'iyye Sicillerinde yer alan tereke defterleri ile diğer ·belgelerden de rahatlıkla takip etmek mümkün olmaktadır.

2 .:...... Köylerde

Oturanların Etnoğrafik Yapısı

İmparatorluk topraklarında yaşayan nüfusun, ·b üyük çoğunluğu
köylerde yaşamaktadır.
nedenle köylerde ·h arman insanların etnoğrafik yapılarını tesbit etmek bir -zarurettir. Biz. bu amaçla yukarıda :belirtildiği üzere Kırşehir, -Mucur ve Hacı tBektaş Nahiyelerine bağlı 16 köyde yaşayan 18 ailenin terekesini esas "8ldık.

tBu

Değişik

köylerde oturan bu insanların terekeleri incelendiği
vakit, çok çeşitli etıi~~a.fik ev eşyası, yiyecek, ıgiyecek ve-' ziraat
aletleri 'kullandıkları ·görülmektedir. Ailelerin ekonomik büyüklüğü
ne olursa olsun, zengin::veya. fakir ailelerin evlerinde ıbulunan eş-
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yalar arasında hemen hemen hiçbir fark görülİnemektedir. Bu durum Sll;lıf farkı gözetilmeden, aynı tür ev eşyalarını, ·yiyecek ve'·giyecekleri her ailenin ;Jpıllandığını göstermektedir. Biz ·bu durumu
daha iyi vurgulaya:bilmek için Ta:blÖ-ill'de· ıverdiğimiz - listenin ·birinci sırasını teşkil eden köylü ile 17. sırayı te~kil eden köylünün
evlerine -göz atmak istiyoruz. 56000 ·guruşluk · servet ile birinci sı
rayı ı:ıJ,an Ahmet Ba:b.a İbni :Hacı Ali Osman ·b in İbrahim !Kırşehir'e
bağlı Yağmurlu K(Şyünde çiftçilik ve hayvancılık yaparken 25 Eylül 1903 (3 Receb 132l) tarihinde vefat eder9+. 251~ guruŞ ile 17.
sır~yı alan Molla IBcı,ttal_ bin Nurnan ise ·~şehir'e ·bağlı Kara Duraklı köyünde çiftçilik ve hş.yvancılı4 .yaparken 22 Aralık 1891 (27
Rec~b 1315) tari~inde .vefat ~deru . Bu iki köylünün evlerinde. kullandıkları etnoğrafik ev eşyalarından bazıları şöyleydi (Bkz. Tablo
VI).

TABLO-VI

1:

Alnnet Baha'nm .t erekesi
7 Ka.t Yatant
2 2 Yeni Killm
3 ı_ Pende
4 6 Na;k,ışh Çuval
5 2 Merkep Çuvalı
6 S Boz ·paıas (KiUm .türü)
7 ı8 Deve Çuvalı
8 ıo Ba:tman. Peynir (80kgr.)
9 5 Baıtman ·sadeyağı
ı

(40 ·kgır.)

Kıyye •Baıkır

ıo

60

ll

ıoo

Kap

Kile Bug'day ( 2 gaz
.tenekesi i>ir •kile :kabul
e~or)

12 50 ·Kil-e Arpa
ı3 ıo Araba Saman
ı Ara·b a
ı4
ıo ı ÇWt Takımı vb.

94 Kf}8.;
95 Kf}8.;

ı.S/438.
ı3;ı49,

Molla Battal'm terekesi
Yataık

ı

6 Kat. Adi

2
·3
4

ı Namazlag'ı

l

Gerdanlı!k

ı Gümüş

KU§aJk
5 ı Te:r.ki Heğ:besi
6 ı Tohum Heğ:besi
7. 7 Boz Çuvaı
8 ıo Kıoy:ye :lib(ı Kıy.ye: 128-2 gr.)
~ 6 Kı.yye cas <?) tblik
ıo
ı ·Hamur ~eni
l l 2 Tencere
ı2 3 Elelke
ı •K azgan (Kazan)
ı3
ı4
l l Parça Ba'kır Kap
ıs
l l Saya'Ç ( ? )
ı Batman Yag'· (8 kgr.)
ı6
ı7
6 Tabanca
ııS 2000 Tar.ak ·V.b.
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Tablo. VI'da görüldüğü gi!bi, zen-gin ve fakir ailelerin hemen
hemen aynı eşyaları kullanıp tükettiklerini söylemek mümki.İndür.
Tablo-ID'de adlarını verdiğimiz 16 köyde oturan 17 ailenin evlerindeki oturma odalarında, yatak odalarında, mutfak ve kilerlerinde ne tür ev eşyası kullanıyorlardı? Hangi ·ziraat aletlerini kuİ
lanıyorlardı ?. !Bu soruların cevaplarını tereke kayıtlarından Çıkart
mak mümkün olmaktadır. Biz; ıbu 11 ailenin terekelerini ·ayrı ayrı
vermek yerine hepsini -bir ta!bloda vermeyi daha uyıgun •b uluyoruz.
Verdiğimiz eşyalardan veya tüketim maddelerinden :bazıları ·bir
evde bir tane ·bulunurken ·bazı evlerde birden fazla btiıunmakbadır.
Bu durumda olan eşya ve yiyecekleri ortalama olarak ölçü birimleri
ile ·beraber vererek durumu aydınlatniaya çalışacağız :

TABLO-VTI
·KIRŞEIIiR'İN 16 . KÖYÜNDE OTURAN 17 AİLENİN
ıBAZI

KULLANDIGI
Sıra

No

Ev Eşyası
ile Yiyeceklerin Aldları

EŞYALAR!

K<Ullanılan Ortalama
Ölçü BiMi.kıtarrimleri
ları

:tpek B~lıık
ı
2 Ellitari
3 Basma Entar.i
4
5

EV

Gömlek

Yelek (Cama:dan)
.Salkav (Ceket)
6 Salta
7 Basma Don
8 Çufa ( ÇU!ha)

Aıded

1-2

»
»
»
»

1-2
1-2
1-2

»
»
»

1-2
1-2
1-2

»
»
»
»
»

1-2
1-2
1-2
1-2

»

2-3

»
»

1-2
1-2

:tLE

Y!YECEKıLER

Düşünc~ler

ı-2

Şalvar

9

10

Sagı.r Peniş
Küıık

K'Oyun Künkii
12 Acem Şalı
1-3 ~lah (ıMeşlah)
14 Çarşaf

ll

2-3

(Şarşeb; Çar,şeb)

15 Bür-de
16 1hram

(Bür.gıü)

' ~'
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ı7

Peşld.r

ı8

Kemer

19
20

Güm~

Kuşaık

Kemer
Ger.danlıık .
2ı Çorap
22 TeSbill
23 Osmanlı Lirası
24 Kılınç
25 K-azma
26 Tllfen.k
2'l Çifte Tüfenık
28 Tabanca
29 Kitab
... . ...
30 Saat
3ı

Sandık

32
33

Taıhta Sanodık

_

Yaıta:k

'1>

2-3

»
»

ı-2

ı-2

»

ı-2

»

ı-13

»

ı-2

»

2-ıo

»

ı-2

»

ı-2

»
»
»
»
»

1-2
1-2

»

1

»
Kat

2-6
ı-ı3
ı
ı

2-ıo

ı

dö§ek,

ı

yorgan, ı yasdık ve çargr.uba 1 ıkat yatak

şaflardan oluşan

ta·btri

34
35

Kilim
Boz Kilim

36

YWı Halı

Nakışlı

Aıdet

2-4
5-8

·kullanılmaıktaıdır.

Motii\siz düz ·kilim :kasdedillyor olmalı'dlr.

»

2-3

Bazıları

«Yan

halısı»

diye ta'bir edi-

liyor.
37
38

Halı

39

Yün Keçe
Minder
Çapu-t Mln:der

40
4ı

Seccade

Namazlagı.

.. »
»
»

»
»

ı-2

2-3
ı-2

2-3
2-3

Evdeki eski ·v.e ar-tık çapu-tların iç
olaraık

42

Boz Palas

»

6-7

43
44

Yasdık

45

Halı Yasdık

»
»
»

5-6
2-3
3-4

Naıkışlı Yasdık

»

»

48
49

»
»

2--3
10-15

elde edilen

İçine hasır otu ikonularaık ~uvar
narına

46 Boz Perde
47 Çuval

·kullanılmasıyla

minder olmalıdır.
San, gri v.b. renkler.den motifsiz olaralk dokunan 'kilim.

konulan

ke-

yasdık

Bunlar -değişik anmaçlarla :kullanılan
büyüıklüJkii:çii:klü nomıal çuvallar olmahdır.

Ciclm Çuval
Ova Çuval

1-2
2-8

Motifli ol8!ra:k dokunulan çuvallar.
Pamuk ipHğ·i, keten veya •kıl:dan dokunm~ olması ·k uvvetle muht~mel
dir.
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50 Haral Çuval
( Harar, ıHaraç)
51 Desve Çuvalı
52 Boz Çuval
53

Merkep

54

Araba

55
56

Heğ.be

Çuvalı

Çuvalı

Torba

»

2-3

Ketenden dokunan

geniş

ve büyük

Çuvaı.
))
))

18-20
8-10

»
»

5-6

»
»

2-3
2-3

· nevelere y.üklettirilen Çuval.
·Alacalı ipten dokunduğu iç~ lbu ismi
alan normal çuval olmalıdır:·
Merkeplere yükletUen biraz ık;üçük
çuval.
' Arabalara yUıkletilerek hubuıbat taŞınan ıbirazcık lbüy.ükçe çuval.
·Normal günlil!k hayaltta

·kullanılan

· heğbe.

57

Terki

Heğ.besi

58 Tohum

Heğ;besi

»

1-2

»

1-2

'Atın ıterekesine ·bağlanan' veya eğer

tlzer.ine ar.dılan heğ.!Ye,
- Tarlaya -tohum saçılıııken

·kullanıl~n

heğbe.

59

Kolan

1-2

Kolanların insan Ibeline .bağlanan m?tlflileri olduğu gibi, merkep, at, katır 'Ve develerin semer ve eğerlerini
bağlamaık -için ·kullanılanlan da va~
dır.

60 Urgan
61 Araba

Urganı

»

1-2

»

3-4

Arabalara ·y:ülkletilen

eşyaları

kul-

- · ıanmaya yarayan urgan.
62 Don Çulu
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

»

1-2

Ba:klr Kazan
.Maya Kazanı
Tencere

»

1-3

»

1-2

»

Kiı.paJklı TeİıC'ere

»

2-3
1-9
1-2
1-2
1-5

· Kuşhane
Kapaıklı Kuşhane

» ·
»
»

Tav·a
Lenger

»

Leğen

»

1-2
1-2

Leğençe

»
»

1-2
1-2

7a

Su

74

Bağ Leğeni

»

1·2

75

Şıra Leğeni

»

1-2
·1-2

Leğeni

76 Hamur Leğeni·
7'1 El Leğeni ve

»..
»··

1-2

E>riğ:i

7·8 Tepsi
79 Börek Tepsisi
80 .Sini
81 Saç ·Sini

»
·» »
»

1-2
1-2
1-2

1-2

Yere serilen veya
çul olmalıdır.

haıy.vanlara ardılan
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»
»

1-2
1-2
1-2
1-2

·(Çor.ba) »
KupLu Tas (Kulplu) »
»
SaJhan

1-5
· 1-2
2-7

82 Tas
83 KapB!klı Tas
84 Su Tası
85 Ho~ab Tası

))
))

(Ko~af)

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
9§
99
100
101

102
103

Şor.ba Tası

Kapaklı ·Saıhan

Tabak
Kuzu Tabağı
Kefklr (Kevkir)
Kase
He1ke
Sulu Helkesi
Süt Kovası
Gü~.Urn

.!brik

• ))

l>
l>

»
»
»
»
»
»
})

Ş ıralık

})

Çander (Çandır)?
Etmek Taıkıın
(Ekmek)

Sofra
Sofra Takımı

})

»

2-3

1-4
1-3
1-2
1-2
1-3
1-2
1-2
1-2
. 1-2
1-2
1-2
1

Elaneğin

konulduğu

ıkülek

(~ap),

mendil, hanıur leğeni, oklava, ·bişirgeç, elonek tahtası, hamur kazıyıcı
(esiran) vb. takun olara'k •kabul edilmektedir.
))

ı

»

ı

Sofra, sofra altlığı, ımend.il, peçete,
ve ka~ıklıktan ·müt~e!Hfkll ol-

ka.şı.k

malrdır.

104

Kaıhve Ta;kımı·

».

ı

105
106
107
108
109

»
»

ı

no

Kahve Değirmeni
Semaver
Narglle
Sayaç ( ? )
Küp
Küpectk

lll

Şamdan

112
11:3
114
114

Baıkır

Manga!
Saç Manga!
Soba
Soba Kapka

))
))
))

»
»
»
»
»
»

Cezve, · Ifin can, -tab~. Jtah:ve ~briğ:i,
,kahvelik v.b. mey.dana gelme!m:edir.

ı

ı

1
1-5
1-5
1-2

. ·Saç

ı&~yağ:ı olmalıdır.

ı
ı
ı
ı

!'

(Ate~ Küreği)

115 Tarak
116 Yapağı

Tarağı

»

2000

))

ı

Dokuma ıtara:kları olmalıdır.
Yün <lit:ıneye yarayan alet.
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117 Un

Çerik

10-1{50

ile 'Cie ölçilldüğ:üne rastÇerik: ı gaz tenekesi, ı Çinik: Yarım gaz tenekesi, 2 gaz -tenekesi ı lkile kaıbul edil:meld:edir. 1 gaz
tenekesi, içine ,k onulan ıhwbubatın
cinsine «Yazlıık-g;üzlük:ı> olu~una göre
: 16-20 •k gr. arasın'da gelmeld:edir.
Bazen

~klle»

laüıık. 1

118 Bulgur
119 Yarma

Çerlk
»

1{}-50
2-10

Batıman

5-20

(.döğıülm~

Baien klle lle ·de ölQillüyordu.

buğ"day)

120

Peynir

(Tulum
Tulu:k
Ölçek)

121

Yoğ"urt

122

Sade

'r.ulum
(batman
,kJ,yye)

1-4

Batman

1--5

ı Baıtınan: 8 ~gr. :kabul ediliyor.
Peynir ölçümünde «Tulum veya Tu. luk.» lle de ölçüldüklerine rastıa:dık
Bir tereke.de ı .t ulum peynirin: ı8
kıyıye (22976 gr.) -k abul edilmiştir. 1
yakl~ık olarak 20 .kgr. •kabul edil-- .
melııtedir. Bu ölçüyü ıtuluğun lbüyüklüğ"U veya .ıGlçüklüğ"U etkileımektedir.
ı ölçek p eynir ya;kla§lk 'Olara!k 4-5
kgr. arasında'Ciır.
Yoğ"ur.dun ıbatman veya ·kı:yye ·ile de
ölçilldüğ"üne rastladık. Bir yerde 2
tulum ~ogıur.dun 55 kıy.yeye (705ıO
gr.) eşit tutulmasına ıkal'Şllı!k, bir
yerde ise 3 -tulum. yoğ"ur.dun 9 :ba.tmana ·(92304 ·gr.) -eşit .tutulduğunu gördük. Tulumun, lbüyi.Lk ve;ya ıküçük
o1U§Ulla göre ölçüsü de değişken olmalıdır.

Yağ"ı

(kıy.ye)

Bazan kıyıye (1 ıkıyye: 1282 gr) ile
de ölçilldüğ".üne .rastla'dl'k.

(kıy:ye)

ı23

Bekmez
124 üzüm
ı25

Soğ"an

ı·26

Y.ün

ı27

Yapağ"ı

B aıtman
»

15-40
1-5
1-fiO
1-3

Bazan

«ıbatman»

2-4

Bazan

<ııkı<y.ye:t

:ı>

1-70
2-10

Bazan

«batman~

:ı>

1-S

»

IUyye .
(·Bat.)
Baıtman

ile de ölçillüyordu.

lle de ölçillüyordu.

(okııyye)

'

128 Ti.ttik
129 tp
ı30

cas

!pllğ"i <? >

ı3ı

Buğ"day

ı32

Arpa
Çavdar

1-3·3

Kıyye

Ç_e rik
»
»

ile de ölçillüyordu.

100-800 Bazan :kile ·ile de ölçillüyordu.!
50-500
:ı>
»
:ı>
./
50-100
:ı>
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134 Burçak
1\i5 Fly (Fiğ)
136 Zeğrek (Zelek)
1·37 .Saıman

))

»
))

Araba

20-50
50-100
1-20
10-50 Bir

arabanın ya:kiaşık olarak 500
kgr. kabul edildiğini sanıyoruz. Bazan ara•ba yerine «ıton» da ölçü olara,.k ·ktıllanılııy.ordu.
ola.raık verilen saman mikıtarı daha küçük rakarnlarla ifade edilmektedir.

Ton

1:38
1:39
140
141
14:2

Arı

Kovan
Aded

Kazma
Bel
Çadır
Çadır Taıkımı

Ta.kınu.

143

At

144

Deve

»
»
»

2-12
1-2
1-2
1-2
1-2

>>

1-2

»

1-2

»

1-2
1-2

:kurmatia yarayan öl'tü, siclın,
kazlk, direk v.b. müştemüat takım
olara,.~ nitelendirilmektedir.
Ata koşulan ;başlFk, hamut, çeken
ikaYJ§ları, ai\k.alık ıkaYJ§ları, gem ikaYJ§ları vıb. parçalar takım olarak niÇadı:r

ıtelendirilmektedir.
T.aıkımı

Develere vurulan semer, ha•mut, urganlar, kolanlar vb. :bir .t9Jkım olil§ma.ktadır.

145 Araba
146 Arıtba

Ta;knnı

»

Araba{la, .tarla:da:ki biçümi§ eıkin.i
çekmek ·için •kullanılan «Sal, delice,
sandlk» ile saman çekmek için ıktıl
lanılan ve Ka.ra Kıl Keçi ikılmdan
dokunmuş ola:n «Geri», arabanın ikenariarına taıkiıan .merdiven şeklind~ ~~-aı:ı~t~!_»_ ~~! ~~~! . pa!'~~~~ :~~

147

Çitf

TaJwnı

148 Düven

Taıkı:mı

»

1-2

»

1··2

ara:ba .taıkı:ını.nı oluştur.makta:dır.
Öküz, camuz, at, .katır ve deve ne
ekin (hububat) ekmek için ikullanı
lan «Kara Sa;ban>, «Pulluk», tarlayı
düzeltmeye yarayan «T> şeklin"deki
«Tapan», «Boyunduruk:., cMeses veya
Kı.r.baç» v.b. aletler çift ıt31kımı olarak
olara;~ nitelendirilmektedir.
«düven, boyunduruk, Qk, harman ikü.regı ve
süpürgesi, .tuımık, annat
(anana;t), -di.rgen, a:tk.ı, ya:ba, tırpan,
orak» v.b. .gibi aletler :düven ·takımı
olarak nitelenrurilmektedir.
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Ta:bloda .görüldüğü; 16 köyde oturan 17 ailenin çok çeşitli giyim
döşeme ve mefruşatlarını, mutfak eşyalarını, mutfak
ve anıbarlarında bulundurdukları zahirelerini, hayvancılık ve çiftçilikte kullandıkları aletleri bir ıbütün halinde vermeye çalıştık.
eşyalarını,

16 köyde oturan ailelerin

kullandıkları eşyalar, ıbu eşyaların

adları, kullanım amaçları, kaıbul ettikleri ölçü ve tartıların hemen

hemen aynı olduğu görülmektedir. Bu durum, Anadolu arasında,
tam ·bir etnoğrafya ve kültür ·birliği olduğunu göstermektedir. Aynı
zamanda, dünle 'bugün arasında mukayese imkarn doğurduğu .gibi,
bağlantı da kurmamıza yardımcı <>lmaktadır.
Köylerde kullanılan bu ev eşyalarını, şehirlerdeki dükkanıarda
satılan emtia etkilediği gibi, k<?ylere ·getirilerek satılan emtia da
etkilemektedir: Şehirde salılan bazı ticari emtia üzerinde durduk
(Bkz. Ta:blo..V). !Bazı bezirgan (pırtıcı), çerçi vb. tüccarlar tarafın
dan köylere ·kadar getirilen :bazı ticari mallar satılmaktaydı. Me~ela: 5 Nisan 1883 (27. C. Ev;vel 1300) tarihinde aslen Niğdeli olup
Bezirganlık ve çercilik yapmak üzere Kırşehir'e rbağlı Savcılı Abid
köyüne gelen .Murad Veled-i Tomanik adlı zimmi Rum tüccar ticaret yaparken ıbu köyde öJür. Bu zimmi tüccarın terekesine ıbakıl
dığı vakit, çok değişik ticari emtiayı köylere -g etirip sattığı görülmektedir. •Bu. ticari eşyaları bir tabloya dökecek olursa:k durum
qa:ha iyi anlaşılmış olacaktır (Bkz. Taıblo- VTII).
T.A!BLO-VTII
ı

Humayıın

2 Alaca
3
4

Gaytan Alaca.s~
Be§ Nişanlı Ma-raş

Alacas ı
5

Dört Buçuk Nişanlı
· Mara§ Alacası
6 Kosov ( ?)
7 Kosov Basması
8 Beyazlı Fransız Basması
Görüldüğü

9

o

ı

Haleb Ma'.beis (Mavisi) ( ? )
K.a.yseri Mahmisi

ll

Fındrklı ıMahmisi

12
13
14
15
16
17
18

Çuka Yelek
Gürün Şalı ·Marpüçi
Kuınuzı Gürün Şah
Maraş Şah

Astar Perde
•B e§ Renk .Perde
Şi:tari Kurııun

aKl·e m

gibi tabloda yerli ve yabancı kumaş çeşitleri yer
aliıüi.lifa<fır. Bu.. kriinaşlar, Kırşehir köylüsünün evinde kullandİğı
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et~oğrafİk ~şyalarm haı:n,znaddesini oluşturmaktaydı. · Bu eşyaların
etnoğrafik

malzemelerin doğru tarihlenınesi ile hangi adı
hammaddelerden yapıldığını öğrenmemize yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda, incelediğimiz dönemde Haleb, Maraş, Gürlin
ve Kays~ri gibi merkezlerde yerli dokuma sa:ırayiinin bütün zorluklara rağmen· devam ettiğini, bazı kumaş Çeşitlerini _ise · Fransa ıgibi
bŞ.tıli devletlerden ·g etirilerek Türk köylüsüne satıldığını, devlet ve
'İ'ürk köylüsünün siyasi ve · askeri yönden haskılara maruz kalması
yanmda, ekonomik -baskılara · da lnaruz kaldığını •g östermesi bakımından onemlidir sanıyoruz.
.
tesbiti,

taşıyan

IX- Aileler Arasındaki S~syal Müntisebetler .

Önceki bölü.niıerde de ifade ettiğimiZ gibi, Kırşehir'in inerkezinde ziinmi nüfus çok azdı. Köylerde ise pek rastlaiımıyordu.
Kırşehir

içinde oturan· müslim ve çok az zimmi ya

aynı

ma-

halleleı:ı;Ie,. ·birbirine komşu· evlerde, ya da ayrı ayrı · mahallelerde

müstakil olarak oturuyorlardı. Kesin 'belgesini ·bulamadık ama zirnmilerin çok az oluşlarından dolayı ayrı mahalleler kuramayip; müslimlerle karışık oturdukları kanaatindeyiz. Şehirde müslüman Türkler ile hıristiyan Ermeniler oturuyordu. !Bu iki zümrenin ·b irbirine
kaynaşmış oldukları görülmektedir. Bu münasebetler iyi komşuluk,
karşılı'klı misafirliklere gidip gelme ve ticari faaliyet şeklinde ·-olma:ktaydı. Zimmiler, evlerine gelen müslim misafirleri ·ıç_in.. ibadet
eşyalan da;hi hulundüruyorlarclı. Mesela: l O Eylül 1897 (12 R. Ahir
1315)tarihinde Kırşehir'in Kaytancı Malıailesinde 'Ölen iBedros Ve1-ed.:i ·Oliannes'in terekesi içindeki" ev eşyalan incelendiği vakit namcizliğı 1fe seecade-nin ·de biılundtığu görülmektedir96 • N amazlığı.. ve
seccade, üzerinde namaz kılmak için gereklidir. Namazı ise müslümanlar kılar: Nam;:ı.z emredi~eyen hıristiyan dinine inanan bir
Ermeninin evinde ·bunların bulıınmasına . gerek yoktur. Peki, bunların bulunuş sebebi nedir? .Zimmiler, 'bu eşyaları, evlerine misafir
gelim müslimlerin namaz vakti ·geldiğinde ~badetlerini yapmak üzere. bul~durdu}darını söylemek müı:nkündür,
Yukarıda Taıblo-IV'de verdiğimiz bir müslim ile bir zimminin
ev eşyaları incelenecek olursa etnoğrafik ev eşyalarının adları, renk96

KŞS.;

13/131.
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leri, kullanım amaçları, gelenekıere uygunluğu yonunaen hemen
hemen hiçbir farkın olmadığı görülmektedir. ıBu yönüyle de müslim
ve zimmilerin ·birbirleriyle dostluk ve kültürel yönden kaynaştık
larını söylemek miim'kündür.
Genellikle .çiftçili'k ve hayvancılık yapan köylülerin bii'!birleri
arasında veya köy~ülerle şehlrde oturanlar arasında büyük boyutlara varan çatışmalara rastlanmamaktadır. Siciller tarandığı vakit,
sadece zaman zaman ev, otlak, kışla:k, yaylak, ;bağ, bağçe, tarla nizaları ile yaralama, öldürme, kız kçırma gilbi mÜnferİt polislik olayları
anlatan belgelere rastlanma:ktadır.
Osmanlı

yönetiminin, müslim, zimmi, köylü· şehirli ayrımı yapma!ian, tara:fsız uygulama yapması neticesinde reaya arasında ·b ir
kaynaşma ve işbirliği sağlanmıştır. Bu kaynaşmadan ötürü, ·b üyük
boyutlara varan toplum ihtilaflarına rastlaıimamaktadır. Bu durumdan dolayı, Osmanlı toplumu ihtilafsız, ·b irlik halinde yaşayan
bir toplum özelliği arzetmektedir. Aynı özelliğin, incelediğimiz 18801906 yılları arasında Kırşehir'de de olduğunu söylememiz mümkündür.

_Sonuç
Buraya kadar Orta Asya Türklerinde, Cahiliyye Ç~ğı Araplarinda, İslam Hukukunda, Osmanlı Kanunnamelerinde. ve en son
o~arak da 1880-1906 yılları arasmda ~rşehir'de aile, evlilik usulleri,
nikah, mehir, na:f~ka, 1boşanma, doğum, .vasi, n3.zır, kayyım tayini,
Kırşehir ve 16 köyde oturan 26 ailenin ekonomi:k ve etnoğrafik yönleri üzerinde ayrı ayrı durduk.
Bu açıklamalardan sonra, Osmanlı aile yapısını İslam hukuku
ile Türk töresinin . şekillendirdiğini, İsJ.am fıkıhında görülen teorik
hükümlerin, tatbikatta çoğu zaman Osmanlı kadı, naiib veya hakimleri ta:ra:fınd~ uygulandığını, erkekler arasında çok evliliğe itibar
edilmediğini, yetim •kalan çocukların mutlak surette güvenlik altına alındığım, incelediğimiz 1:880-1906 yılları arasında . Kırşehir
merkezinde oturan :b ir ailenin 2000 guruş ile 15000 guruşluk , ,bir
elionomik güce sa:hip olmasına karşılık, köylerde oturanların ise
2000 guruş ile 56000 :guruş arasında •b ir ekonomik güce sahi-p olduk-
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!arım,

yönden müslim-zimmi, şehirli veya ·köylü arasmda pek fazla fark olmadığı, sosyal münasebetlerin sıkı olduğu,
zimmi-müslim, şehirli-köylü unsurların Türk-İslam 'kültürünü ,benimsemiş oldukları, bu dönemde Kırşehir halkının ihtilafsız ·b ir yapıya sahip oldukları şeklinde bir sonuca varmamız mümkün olmaktadır.

etnoğrafik

