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Öz

er iyye Sicilleri kullan larak Karaman Eyâletine ba l Kayseri Sanca nda
uygulanan avâr z, nüzul ve sürsat vergileri incelenmi tir. Kad taraf ndan idare edilen
kazâlar merkezî yönetimin küçük bir nüvesini te kil etmekteydi. Kad , avâr zhânelerin
tespitinde birinci derecede karar mercii idi. Ayn zamanda Sultan n yasal otoritesinin
temsilcisi idi. Kad , köy ve kasabalardaki avâr zhâneleri teker teker tespit etmekteydi. Bu
çal mada Kayseri deki bir avâr zhânesinin kaç gerçek hâneden olu tu u tespit edilerek
XVII. yüzy lda sürsat, nüzul vergilerinin Kayseri deki yans malar incelenmi tir.
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AVÂRIZ, NÜZUL AND SÜRSAT TAXES IN THE OTOMAN EMP RE IN
THE CONTEXT OF PROVINCE-CENTRAL RELATIONS (ACCORDING

TO THE ER YYE REGISTERIES OF KAYSERI SANJAK IN 
SEVENTEENTH CENTURY)

Abstract
This paper uses er iyye registries to examine avâr z, nüzul and sürsat taxes in

Kayseri sanjak of Karaman province. Civil and judicial administration was carried out
under a seperate parallel system of small municipal or rural units called kazâs administered
by a kad . One of the main responsibilities of the kad s was to enter all avâr zhâne in a
register and to inform the government about them. The kad s represent the legal authority of
sultan. It was the kad that had to prepare a register of distribution assigning the amount of
each village and town district to contribute towards the sum demanded by the government.
The number of gerçekhânes in a avâr zhâne unit varied over time and place, according to
the er iyye registries in this study we determined their numbers in Kayseri. This paper
examines reflections of sürsat and nüzul taxes in Kayseri in the XVII. Century.

Keywords: avariz(tax), nüzul (tax), er iyye registries, sürsat (tax), Kayseri.

Giri

Ba bakanl k Osmanl Ar ivinde bulunan Kayseri er iyye Sicillerinin1

temel ba vuru kayna olarak kullan ld bu çal mada, XVII. yüzy lda Karaman

1 Bu sicillerin Kayseri ve Yöresi Tarih Ara t rmalar Merkezinde birer mikrofilmi ve fotokopisi
bulunmaktad r.
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Eyâleti dâhilindeki Kayseri Sanca n n avâr zhâne ve nüzul hâneleri ile bu
ba lamda verilen avâr z vergisi ve nüzul vergisi ile yine ola an üstü durumlarda
al nan sürsat vergisini konu edilmektedir. Ayr ca merkez-ta ra ili kisi ba lam nda,
merkezden gönderilen fermanlar do rultusunda avâr zhâne, nüzulhâne
uygulamalar ile avâr z, nüzul ve sürsat vergilerinin Kayseri Sanca ndaki
yans malar ve uygulamalar incelenecektir. Söz konusu Eyalet ve Sancak taki
avâr zhâne ve vergilerdeki artma-eksilme durumlar er iye Sicillerine yans yan
belgelerle de erlendirilecektir.

Avâr z, nüzul ve sürsat vergilerinin ödeme ekli, sanca n bulundu u
konuma, sava n yap ld mekâna uzakl na ve bölgesel olaylardaki asayi
probleminin çözümü esas al narak, de i ik ekillerde tahakkuk etmekteydi.
Özellikle 1675 y l ndan sonraki dönemlerde avâr z, nüzul ve sürsat vergilerinin
Kayseri Sanca dâhilinde, ayn zaman diliminde topland görülmektedir. Bunun
yan s ra Kayseri Sanca ndan toplanan sürsat vergisinin aynî de il ço u zaman
nakdî olarak al nd tespit edilmi tir. Eldeki mevcut belgelerle bir y lda, bir
avâr zhânesine ve gerçek hâneye yüklenen verginin miktar (avâr z ve nüzul) da bu
ekilde ortaya konulmu tur.

1.Avâr z Vergisi

Avâr z veya avâr z- divaniye, Tanzimat n ilan na kadar, ola anüstü
durumlarda ve özellikle harp masraflar n kar lamak üzere hükümdar n emri ile,
halk n do rudan do ruya devlete verme e mecbur tutuldu u her türlü hizmet, e ya
ve para eklindeki düzenli olmayan vergidir.2 Ba lang çta düzenli olmayan bu
vergi, daha sonra y ll k düzenli olarak toplanan vergi haline gelmi tir.

Osmanl devletinde vergi ünitesi eklinde ifade edilen avâr zhâne XV. ve 
XVI. yüzy llarda bir gerçek hâne veya vergi veren erkek bir avâr zhâne kabul
edilirken, XVII. yüzy ldan itibaren birden çok gerçek hâne, bir avâr zhâne
olu turmaya ba lam t r. Bir avâr zhâne içerisindeki gerçek hâne say s , bölgenin
sosyo-ekonomik durumuna göre farkl l k arz etmekte idi3.

Gerçek hânenin dört ile elli hânesi, bir avâr z hânesine tekabül etmektedir.
Özellikle kürekçi ve beldâr gibi ordunun ihtiyac olan elemanlar n temini
hususunda, elli gerçek hâne bir avâr zhâneyi olu turmaktayd 4. Avâr za ba l
hâneler, ev ve topra a sahip olan ki ilerdir. Mülkü olmayan veya arazisi

2 Ömer Lütfi Barkan, Avâr z , slam Ansiklopedisi, C.II, Milli E itim Bakanl Yay nlar ,
stanbul 1993, s. 13.

3 Enver Çakar, 17. Yüzy lda Haleb Eyaleti ve Türkmenleri, F rat Üniversitesi Yay nlar , Elaz
2006, s. 3; Süleyman Demirci, Complaints About Avâr z Assessment and Payment in the Avâr z-
tax system: An aspect of the relationship between centre and periphery. A case study of Kayseri
1618-1700, JESHO, 46, 4, Liedan 2003, s. 443-444.

4 Halil Sahilllio lu, Avâr z , D A, C. 4, stanbul 1991, s. 108-109.
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bulunmayan avâr z vergisine dahil edilmemi tir5. Ayr ca gelir durumlar na göre
alâ(iyi), evsât(orta) ve ednâ(az) olarak s n fland r l yordu6.

Kayseri avâr z hâneleri7 ile ilgili olarak daha önce yap lm çal malarda u
sonuç ç km t r: 1621 ile 1650 y llar aras nda dikkati çeker ölçüde bir dalgalanma
göstermektedir. Bu dönemde 420 hâneden 901.25 hâneye kadar ç km t r. 1652 ile
1676 dönemlerinde 514 ile 506.25 aras nda kalm t r. Bu dalgalanman n sebebinin
tabi nüfus art , göç gibi etkile imlerin tabi sonucu oldu u tahmin edilmektedir. 8

Bu tarihle alakal olarak yani 1643 tarihli Kad sicillerinde her hangi bir avâr zhâne
ile ilgili belgeye rastlanmam t r. Bu nedenle 901.25 avâr zhâne say s hala
mu lakt r. Bununla birlikte her ne kadar yap lan çal malarda üzerinde durulmas na
ra men aç kl k kazânmasa da bu dönemlerde avâr zhâne say lar n n
belirlenmesinde uygulanan metodun de i mesi de etkili olabilir. Zira XVI.
yüzy lda bir avâr zhânesi bir gerçek hâneye denk gelmekte idi. XVII. yüzy lda
yava yava de i im gerçekle mi ve birkaç gerçek hâne bir avâr zhâne olarak
kabul edilmi ti. Bu tür yakla mlar neticesinde devletin fazla vergiye ihtiyaç
duydu u bir dönemde gerçek hâne say lar nda azalma söz konusu olmu ve bu
nedenle avâr zhâne say lar artm olabilir.

XVII. yüzy lda Kayseri, Karaman Eyâletine ba l bir sancak idi. Karaman
Eyaleti Konya, Ak ehir, Kayseri, K r ehir, Ni de, Aksaray, Bey ehir ve ç-il
Sancaklar ndan te ekkül etmekte idi. Karaman dahilindeki sancaklar aras nda
avâr zhâne bak m ndan Kayseri Sanca Konya dan sonra ikinci s rada yer almakta
idi Kayseri merkez kazâ ile Yahyal ve Karahisar kazâlar ndan müte ekkil idi9.

5 Mustafa Akda , Türkiye nin ktisadî ve çtimaî Tarihi (1453-1559), C.II. Bar Yay nlar ,
Ankara 1999, s.197; 66 Numaral Kayseri er iyye Sicili (K S), s. 161.

6 K S 66 , s.155 ; Alâ, evsât ve ednâ ay r m yap lmakla beraber maddî durumun tespiti hususunda
devlet bir tak m s n rlamalar getirmi ti. 1699 tarihli cizye ferman nda her yüz ki iden 10 a alâ,
70 i evsât, 20 si ednâ olarak yaz lmal d r eklinde bir kanun belirlenmi ti. (K S 106, s. 188-189)

7 Avâr z konusu ile alakal olarak Süleyman Demirci Ba bakanl k Osmanl Ar ivindeki Avâr zhâne
cmal Defterlerini kullanarak Karaman Eyâletteki avâr zhâne say lar n (1621-1700) sistematik bir
ekilde incelemi tir. Süleyman Demirci, Complaints About Avâr z Assessment and Payment in

the Avâr z-tax system: An aspect of the relationship between centre and periphery. A case study of
Kayseri 1618-1700, JESHO, 46, 4, Liedan 2003, s. 443-444; Bkz. Özen Tok, Kayseri Kad
Sicillerindeki Avâr z ve Avâr zhâneler ile lgili Belgeler Ü-zerinde Baz De erlendirmeler (1655-
1660) , III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (06-07 Nisan 2000)., Kayseri
2000, s. 487-511.

8 Süleyman Demirci, Demography and History: The Value of The Avâr zhâne Registers for
Demographic Research, A Case of Study of the Ottoman Sub-Provinces of Konya, Kayseri ve
Ni de, c. 1620s-1700, Turcica, 38, 2006, s. 189-190

9 Eyalet-i Karaman, 1654 tarihinde yedi sancaktan olu maktayd . Zuema ve erbâb- t mar 2710 k l ç
idi. Ümerâs kanun üzere cebelüsüyle 6500 miktar askerdi. Sancaklar unlard : Livâ-i Konya,
Livâ-i Be ehir, Livâ-i K r ehir, Livâ-i Kayseriyye, Livâ-i Ni de, Livâ-i Aksaray, Livâ-i
Ak ehir( lhan ahin, T mar Sistemi Hakk nda Bir Risale , stanbul Üniversitesi Tarih Dergisi,
.Hakk Uzunçar l Hat ra Say s , stanbul 1979, s. 914.) 1079 senesine mahsup üzere, Karaman

Eyaleti; Konya Sanca : 821.5, Ak ehi: 385.5, Kayseri: 512.5 ve rub , K r ehir: 185, Ni de: 404.5,
Aksaray: 253, ç-il: 201 ve 1 rub ; Bey ehir: 485
Toplam 3248.5 avâr zhâneden olu maktayd .
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Kayseri merkez kazâ ile Yahyal ve Karahisar kazâlar n n avar z hane say lar ve
ödenen avâr z miktar u ekildedir:

Tablo-1 Kazâ-i Kayseriyye, Kazâ-i Karahisar, Kazâ-i Yahyalu Avâr zhâneleri

Defter
No

Sayfa Tarih Kayseri
avâr zhânesi

Karahisar
avâr zhânesi

Yahyalu
avâr zhânesi

Karahisar
ve Yahyalu

Toplam
Avâr zhâne
say s

Ödenen
miktar-akçe
ve esedî 
kuru

60 146 1654 422.75 40 46.5 96.5 509 203.20010

akçe=
2988.2
esedî kuru

60 146 1656 - - - - 514 -
74 181-

182
1667 426.75 - - - 512.5 256.475

(500 akçe) 
=
3288.1
esedî kuru

91 294 1683 419.375 - - - - 167.750
akçe11

= 1525
esedu kuru

93 255-
256

1684 419.375 38 39.625 77.75 496.875 198.800
akçe=
1807.2
esedî kuru

97 265 1690 415.75 77.625 493 197.200
akçe=
1792.5
esedî kuru

98 163 1691 497 190.880
akçe=
1807 esedî 
kuru

99 180 1692 406.3125 38 39.625 77.625 479.625 191.975
akçe=
1745 esedî 
kuru

102 73 1695 396.625 31.750 39.5 61.25 451.7562 181.525
akçe=
1650 esedî 
kuru

103 165 1697 390.562 21.5 39.5 71.25 451.875 1643 esedî 
kuru

96 69 1698 431.75 38 39.75 77.625 499.75 199.750
akçe=
1816 esedî 
kuru

106 115 1699 386.0625 31 61.75 447. 262 179650
akçe=
1626.5
esedî kuru

Hâne-i avâr z-i kazâ-i mezkureteyn der-Livâ-i Kayseri 
Kazâ-i Kayseri : 426 ve rub 1.5 hâne
Kazâ-i Karahisar ve Yahyalu: 86 ve 1.5 rub hâne
Toplam: 512 hâne ) K S 78, s. 263-264.

10 1 esedî kuru 68 akçe etmektedir.
11 1 esedî kuru 110 akçe etmektedir.
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Sultan n adlî ve idarî yönden vekili olan kad lar normal yarg vazifesinin
yan s ra, bölgenin iktisadî nizam n düzenlemek ve merkezden istenen avâr z,
nüzul, sürsat, i tira ve halk n vermekle yükümlü oldu u di er vergilerin tevzi ve
tahsilinde, birinci derecede sorumlu idiler. Zira avâr z, nüzul ve sürsat vergileri için
verilmi emirlerin kad lara hitaben yaz lm oldu u görülmektedir. er'iyye
sicillerinde özellikle merkezden gelen her türlü emirler kay t edilmekteydi. Bu
kay tlar genel olarak iki bölümde toplamak mümkündür. Bunlardan ilki hükümet
ve devlet adamlar taraf ndan gönderilen hüküm, ferman, berat, buyruldu eklindeki
belgelerdir. kincisi ise kad taraf ndan düzenlenip sicile yaz lan ilâm, hüccet, vakfiye, 
ahitnâmelerdir. Bu kay tlardan mahallî olaylar ile ilgili belgeler ilk dönemlerde
sicillerin ba taraf na, merkezden gelen belgeler ise defterin son taraf na veya bazen
her ikisi de kar k olarak kaydedilmi tir.

Osmanl Devleti mufassal tahrirlerini kad lar n nezaretinde yapmakta idi.
Vergi için yap lan bu tahrirler merkezde incelendikten sonra yeni haz rlanan icmal
defterlerine kay t edilmekte idi. cmal defterlerinde mahalle ve köylerin isimleri
teker teker belirtilip toplam avâr zhâneleri kar lar na yaz l rd . Fakat devletin
geneline mahsus olan icmal defterlerinde sadece kazâlar n avâr zhaneleri kay t
edilmekte kasaba ve köyler hakk nda bilgi verilmemektedir. Bu nedenle bu
çal mada kad sicillerindeki belgelerde kad lar n mahalle ve köy esas na ba l
olarak bütün avâr z-hâneleri teker teker yazd klar için daha detayl bilgi elde
etmek mümkün olmaktad r (Bak n z, Tablo-9-10).

Merkezden gönderilen ve er iyye sicillerine kay t edilen avâr z
vergilerinin toplanmas ile alakal fermanlarda en çok kullan lan tabir ise mevkûfât
defteri mûcebince tabiriydi, zira vergi hânelerinin adedi mevkufât dairelerinin
icmal defterlerinde sancak sancak kay tl yd 12. er iyye Sicillerinde irsâl olunan
mühürlü ve ni ânl mevkûfât defteri sûreti mûcebince 13 ifadesiyle merkezde
bulunan deftere ilaveten kazâ mahkemelerine bu defterlerin bir suretinin de
gönderildi i ve i lemlerin bu defterler esas al narak yap ld görülmektedir.

Avâr z vergisi, her sanca n ihtiva etti i avâr zhâne say s na göre
toplanmaktayd . Bu verginin tahsili do rudan devlet taraf ndan gönderilen
memurlar vas tas yla yap lmaktayd . Memurlar bu görevi yerine getirirken
mübâ ir mai eti ad alt nda her bir avâr zhânesinden ücret almakta idiler. Bu

ücret Kayseri de 1650-1700 tarihleri aras nda 50 akçe idi. Halktan al nan vergiler
belirli bir usule göre toplanmaktayd . Özellikle gönderilen fermanlarda al nan
paralar n zay f, k z l, k r k akçe olmamas na dikkat edilmesi isteniyordu. Akçenin
halisü l-ayar akçe olmas , züyûf, k z l ve k r k akçe ald r lmamas 14na özen
gösteriliyor, bir akçenin esedî kuru , kamil kuru ve zolata olarak de erleri birer
birer yaz l yordu.

12 Bruce Mc Gowan, Osmanl Avâr z-Nüzul Te ekkülü (1600-1830), VII. Türk Tarih Kongresi,
Ankara 11-15 Ekim 1976, C. II, Ankara 1981, s. 1329.

13 K S 60/2, s. 133.
14 K S 66/2, s. 134.
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1656 y l nda 78 akçe olan kamil kuru 1689 da 120 akçeye, 1656 y l nda
68 akçe olan esedî kuru 110 akçeye ç km t r (Tablo-2). Devletin vergi toplarken
kulland esedî kuru , kâmil kuru ve zolatan n bu derece farkl ve yüksek olmas
onun para politikas ile alakal d r. ncelenen tarihlerde verginin genelde nakdî
olarak al nmas sebebi ile devlet para aç s ndan zarara u ramamas hatta kar
yap lmas n sa lamak amac yla rayiç de erlerinden biraz yüksek olarak bu kur
politikas n düzenlemi tir. Bu durum yakla k olarak kamil ve esedî kuru ta % 54
oran nda bir art bununla ba lant l olarak paran n de erinin de % 54 oran nda
dü tü ünü göstermektedir. Dolay s yla akçenin de erindeki bu dü ü ekonomide
ya anan s k nt y da ortaya koymaktad r.

Tablo-2 1.Akçenin di er para birimleri kar s nda de erleri

Defter
No

Tarih Alt n Kamil kuru Esedî kuru Zolata

65 1656 118 78 68 38
71 1660 90 80 50
74 1667 88 78
87 1677 120 110
97 1689 120 110

Hazineye teslim edilen paralar, al rken de eri 108-110 akçe iken 120 akçe
hesab yla al n r, bu ekilde 10-12 akçelik fark hazineye fazladan gelir olarak
kaydedilirdi. Nitekim 1655 te 90 akçe bir kamil kuru de erinde iken15 vergi
toplarken 1656 y l nda 78 akçe bir kamil kuru olarak de erlendirilmi tir.
Dolay s yla paran n rayiç de erinden fazla olarak toplanan 12 akçelik fark hazineye 
gelir olmu tur.

Osmanl Devleti nin s n rlar içerisinde ya ayan Müslümanlar gibi
H ristiyanlar da avâr z vergisi bak m ndan e it vergi ile mükelleftiler. Kayseri de
bulunan baz ki iler, gayrimüslimlerin bedel-i avâr z ve bedel-i nüzul vergilerini
Müslümanlar n iki kat vermeleri yönünde bask yap l nca, onlar da mahkemeye
ba vurarak bu sebepsiz bask dan kurtulmak istemi lerdir. Mahkeme, 23 May s
1656 tarihli karar yla Müslüman ve gayrimüslim hânelerin ayr ayr yaz lmalar na
ra men ayn seviyede vergi verdiklerine ve gayrimüslimlere bu konuda bask
yap lmamas na hükmetmi tir16. Neticede avâr z ve nüzul vergileri Müslüman
gayrimüslimler ayr m yap lmaks z n e it seviyede tahsil edilmekteydi.

Askerî s n flarla ilmî ve dinî görevliler derbentçi, tuzcu, çeltükçü, ortakç ,
katranc ve do anc lar ile baz vak flar n reayas gibi avâr zdan affedilmek
mukabelesinde a r hizmet ve mükellefiyetleri olan s n flar müstesna, herkes kendi
kudreti nispetinde bu tür vergiler ile mükellef tutulmu tu17.

15 evket Pamuk, Osmanl mparatorlu unda Para n n Tarihi, Tarih Vakf Yurt Yay nlar , Nisan
1999, s. 152.

16 K S 60/2, 142.
17 Halil nalc k, Osmanl lar da Raiyet Rüsumu , Belleten, XXIII/92, Ankara 1995, s. 598-599.
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Kayseri 1667 de 512 avâr zhânesi iken 1699 da 447 avâr zhânesine
dü mü tür. Elli bir y ll k bir devrede bu azal n sebebi de mahkeme tutanaklar na
yans m t r. 1650-1700 tarihlerinde özellikle gayrimüslim tebaan n mahkemeye
ba vurarak veya stanbul a arzuhal göndererek avâr zhânelerinde indirim istekleri
söz konusu olmu tur. 1656 tarihinde Kayseri merkez mahallelerinde toplam 195 ve
sümün18 avâr zhânenin 108 hânesini Müslüman, 87 hânesini gayrimüslim tebaa
olu turmakta idi. 1699 y l na gelindi inde gayrimüslim tebaan n avâr zhâne say s
67 ye kadar indirilmi tir19.

1654 y l nda Kayseri Sanca n n avâr zhâne say s 509 dur20. 1667 y l na
gelindi inde Kayseri avâr zhânelerin say s 512 yükselmi 21, 1699 y l na
gelindi inde ise bu say s 447 ye kadar inmi tir22. Bunun en büyük etkisi sürekli
sava lar ve göçler neticesinde ekonomik bak mdan zay flayan halk n vergi
veremeyecek hale gelmesidir. Zira bu dönemde 1645 y l nda ba layan Girit seferi
hala devam etmekte, Avusturya ile sava lar sürmekte, devlet bir taraftan da kendi
içerisinde ç kan ve Anadolu nun büyük bir k sm na yay lan ayaklanmalar ile
u ra makta idi. Kayseri de bu konuda Abaza Hasan n23 ayaklanmas na kat lan
ki ilerin her türlü maddî ve manevî s k nt lar na ve Kürt Mehmed in Kayseri
Kalesini ku atmas 24 üzerine ya anan maddî s k nt larla kar kar ya kalm t r.
Dolay s yla bu tür e k yâl k hareketleri maddî aç dan halka büyük zararlar vermi ti.
Hatta mahkemeye müracaat eden a a yukar 80 köy ve mahallenin kethüdâlar
Kürt Mehmed in iki binden ziyade sar ca ve sekban yan na alarak 50 tane
günahs z ki iyi katl edip, kale, ehir ve köyleri muhasara etti ini ve insanlar n
emval ve erzaklar n talan ettiklerini ifade etmi lerdir25.

Genellikle ekonomik aç dan iyi durumda olmad klar n , güçlerini ve
kudretlerinin bu vergiyi kar lamaya yetmedi ini ifade eden gayrimüslimler
mahkemeye mürcaat ederek avâr zhâne indirimi talebinde bulunmu lard r.
Belirtildi i üzere Abaza Hasan ve Kürt Mehmed olaylar n n halk üzerinde büyük
etkisi olmu tu. Maiyetlerindeki sar ca ve sekbanlarla halktan zorla para ve yiyecek
toplamalar halk n geçim gücünü zora sokmu tu. Polonyal Simeon
seyahatnâmesinde Kayseri den bahsederken burada 500 hâne olarak bulunan
Ermenilerin fakirlerinin çok oldu unu belirtmi tir26. Dolay s yla Kayseri de
ya ayan gayrimüslimlerin ekonomik olarak çok fazla iyi durumda olamamalar

18 Sümün: Sekizde bir demek olup, 0.125 rakam na tekabül etmektedir.
19 Bak n z Tablo-9-10-11
20 KS 60, s.146.
21 K S 74, s. 191-192.
22 K S 106, s. 115
23 K S 70, s. 181.
24 K S 61, s. 102.
25 K S 61, s. 102.
26 Hrand D. Andreasyan, Polonyal Simeon un Seyahatnâmesi (1608-1619), Baha Matbaas ,

stanbul 1964, s. 158.
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yan s ra bir de e k yal k faaliyetleri üzerlerine eklenince malî durumlar daha da
kötüye gitmi bu nedenle avâr zhâne indirimi gerçekle mi tir.

Kayseri deki avâr zhâneleri tespit ederken göz önünde bulundurulan
önemli bir bilgi de cizye kay tlard r. Kayseri 1653 tarihinde 2942 cizye hânesi27,
1674 y l nda 3012 cizye hânesi 28 olu tu u görülmektedir. Cizye hâne say s na
bak ld nda 70 hânelik bir art n söz konusu oldu unu görülmektedir. Dolay s yla
% 7 oran nda bir art söz konusu olmu tur. Bu art n çe itli sebepleri olmakla
birlikte nüfus artmas na ra men avâr zhâne say s n n dü mesi gerçek hâne
say s nda meydana gelen art da beraberinde getirmi tir. Halk özellikle meydana
gelen kar klar sebebiyle vergisini veremeyecek kadar fakir duruma dü mü tür.

Nüfus konusunda elimizde bulunan di er bir kay tta Ba bakanl k Osmanl
Ar ivi Maliyeden Müdevver Defterlere göre Mehmet nba taraf ndan yap lm
çal mad r. Bu çal ma 1647 ve 1692 y llar ndaki gayrimüslimlerin mahalle ve
köylerindeki nüfus hareketlili ini göstermektedir (Tablo-13 ). Zikredilen tarihlerde
Kayseri 1692 y l nda 4429 nefer olarak kay t edilen gayrimüslim tebaa Kayseri
ehri ile çevre köy ve mahallelerde ya ayan gayrimüslimlerden olu maktad r29.

1692 y l nda Kayseri de toplam 3626 nefer gayrimüslim nüfus bulunmaktad r30.
Bununla birlikte Kayseri deki gayrimüslim tebaa ile alakal olarak zaman zaman
farkl rakamlar telaffuz edilmi tir. Mesela daha önce Jennings taraf ndan yap lan
çal ma XVI. Yüzy lda Kayseri de ya ayan gayrimüslim nüfusun 5000 üzerine
ç kt belirtilmi tir. Hatta bunun nefer olmaktan ziyade cizye hâne olarak
belirtildi i vurgulanm t r. 1602-1605 y llar nda 1450'lere kadar dü tü ü ve bu
durumun yüzy l n ilk çeyre i boyunca böyle gitti i ifade edildikten sonra 1625
y l na gelindi inde, merkezi yönetimin duruma müdahale ederek, cizye hâneleri
say m yla görevlendirilen Dilaver A a ve Kayseri kad s ndan bölgedeki cizye
hânelerini tekrar 5000'e yükseltecek ekilde yazmalar belirtilmi tir. Jennings'in de
belirtti i gibi, merkezi yönetimin bir bölgede fiili say m yapacak olan memurlara,
daha ba tan belli say da bir cizye hanesi dayatmas n izah etmek de, 1605 ile 1625
y llar aras nda hâlâ istikrara kavu mam olan Kayseri bölgesinin gayrimüslim
nüfusunun gerçekten eski miktar na yükseldi eklinde ifade edilmi tir.31 Bununla
birlikte 1619 y l nda Kayseri ye gelen Polonyal Siemon Kayseri de Ermeni
nüfusunun 500 kadar oldu unu belirtmektedir. Bu nedenle yukar da ifade edilen
5000 rakam bir az abart l oldu u görülmektedir ki muhtemelen çevre köy ve
mahallelerde ya ayan Kayseri Kad l na ba l olan gayrimüslim taifesinin toplam

27 K S 63, s. 137, Belge: 456.
28 K S 82, s. 288-290
29 Mesela Bozok Sanca na dahil olan Emlâk Kazâs Kayseri de ya ayan gayrimüslimlerle birlikte

an lmakta idi.
30 Mehmet nba , Nüfus ve Ekonomik Yönden XVI. Ve XVII. Yüzy l Kayseri sinde Ermeniler ,

Ho görü Toplumunda Ermeniler, C. III, s. 19
31 Oktay Özel, Osmanl Demografi Tarihi Aç s ndan Avar z ve Cizye Defterleri , s., 24-25,

http://www.bilkent.edu.tr/~oozel/av1.docs,
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nüfusunu olu turmaktad r. Nitekim 1692 y l ndaki kay tlarda toplam nüfus 362632

olarak zikredilmi tir ki 150 y l sonra bile 1600 lü y llarda ifade edilen gayrimüslim 
nüfusa ula mak mümkün görünmemektedir. Kayseri bir tak m asayi problemleri
sebebiyle nüfus aç s nda büyük de i ikliklere maruz kalm t . Bazen bir köyün
tamam bo alt lm , bazen insanlar köylerini veya mahallelerini b rakarak ba ka
bölgelere göç etmek zorunda kalm lard . Bu durum köy ve mahallelerde anormal
oranda de i imi de sebep olmu tu. Celalî isyanlar baz köylerin terk edilmesine ve
uzun süre bo kalmalar na neden olmu ve neticede kurulu düzenin bozulmas
sonucunu do urmu tur33.

Mesela 9 Nisan 1663 tarihli belgeye göre, Kayseri ye tabi K ranard köyü
ahalisi ile Endürlük köyü ahalisi su meselesi sebebiyle mahkemeye müracaat
etmi lerdir. K ranard ahalisi suyu uzun müddetten beri müstakil kullanmakta iken
Celalî e k yas ndan dolay köylerini terk etmek durumunda kalm lard r. Bundan
sonra Endürlük ahalisinin suyu kendi köylerine icra etmi tir. K ranard köyü ahalisi
köye döndükleri 30 y l a k n zamandan beri de su s k nt s içinde oldu u ifade
edilmi tir.34. Dolay s yla 1633 y l ndan önce e k yal k hareketleri yüzünden topluca
köyün terk edildi i fakat asayi sa lan nca tekrar köylerine 1633 y l nda
döndüklerini görmekteyiz. Benzer ekilde 26 A ustos 1655 tarihinde ncesu köyü
mir-liva hass iken Celali istilas ndan beri harabe olmu mir-livaya bir akçe ve bir
habbe veremez hale gelmi tir. Bölgenin mamur ve abad olmas için liva hass ndan
ihraç edilip avâr z- divaniye, tekâlif-i örfiye ve tekâlif-i akkadan muaf yap lm
ve bu köyden 50 ki i derbentçi tayin edilmi tir.35 .

Kayseri de ya ayan insanlar n nüfuslar n tam olarak tespit etmek mümkün
görülmemekle beraber elimizdeki bilgiler ve belgeler do rultusunda bir
avâr zhanenin kaç gerçek hâneye tekabül etti ini tespit edilebilmektedir. (Bak n z,
Tablo-9,10,11,12, 13)

Oduncu Mahallesi 1647 de 90 vergi hânesi, 1674 tarihine gelindi inde yine
90 vergi hânesi olarak ve 1692 y l nda ise 92 vergi hânesi olarak kay t edilmi tir.
1656 tarihli defterde Oduncu Mahallesi 5 avâr zhâne olarak kay t edilirken 1695 ve
1699 y l nda 6 avâr zhâneye yükselmi tir. 1656 y l nda 18 gerçek hâne bir
avâr zhâne iken, 1695 ve1699 y l nda Oduncu Mahallesinden 15.3 gerçek hâne bir
avâr zhânesi olarak kabul edilmi tir.

Köstere nahiyesine ba l Efkere köyü 1647 y l nda 163 vergi hânesi, 1674
tarihinde yine 163 vergi hânesi 1692 y l nda da 110 vergi hânedir. 1656 tarihli

32 nba , a.g.m.,s.19
33 Celalî fetretinde köylerin tahribi konusunda geni bilgi için bkz. Mustafa Akda , Türk Halk n n

Dirlik ve Düzenlik Kavgas Celalî syanlar , Ankara 1999, s. 355-369.
34 K S 75, s. 34. ayr ca konuyla ilgili olarak Kayseri kad s na ve Kayseri sanca mutasarr f na

hitaben gönderilen Evahir-i Ramazan 1073 (May s 1663) tarihli hüküm için bkz. K S 75, s. 130.
Ayn konuyla ilgili olarak K ranard ve Endürlük aras nda vuku bulan su ihtilaf hususunda 19
Safer 1078 (10 A ustos 1667) tarihli belge için bkz. K S 74, s. 64.

35 K S 65, Belge: 204, s.36
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defterde Efkere köyü 12 avâr zhâne olarak kay t edilirken, 1695 ve 1699 y l nda 9
avâr zhâne olarak kay t edilmi tir. 1656 y l nda 13.5 gerçek hâne bir avâr zhâne
iken, 1695 ve 1699 y l nda Efkere köyü 12.2 gerçek hâne bir avâr zhânesi olarak
kabul edilmi tir.

slamlu nahiyesine tabi Molu köyü 1647 y l nda 65 vergi hânesi, 1674
tarihinde 54 vergi hânesi, 1692 y l na gelindi inde yine 54 vergi hânesi vard r.
1656 tarihli defterde Molu köyü 7.5 avâr zhâne olarak kay t edilirken, 1695 te 7 ve
1699 y l nda 6 avâr zhâne olarak kay t edilmi tir. 1695 te 7.7 ve 1699 da 9 gerçek
hâne bir avâr zhânesi olarak kabul edilmi tir.

Köstere nahiyesine tabi Endürlük köyü 1647 y l nda 60 ve yine 1674
y l nda 60 vergi hânesi olarak kay t edilmi tir. 1692 y l na gelindi inde 163 vergi
hânesi olarak kay t edilmi tir ki büyük bir art gözlenmektedir. 1656 tarihli
defterde Endürlük köyü 2.5 avâr zhâne olarak kay t edilirken, 1695 te 5.5 ve 1699
y l nda yine 5.5 avâr zhâne olarak kay t edilmi tir. 1656 y l nda 24 gerçek hâne bir
avâr zhâne iken, 1695 ve 1699 y l nda 29.6 gerçek hâne bir avâr zhânesi olarak
kabul edilmi tir.

Tomarza Köyü gayrimüslimlerle meskun bir köydür. 1647 de 77 nefer
olarak kay t edilmi , 1656 y l nda 4.5 avâr zhanesi , 1674 y l nda 65 nefer olarak
kay t edilmi ve 1695 y l nda 4.5 avâr zhanesi iken 1699 da 3.5 avar z hanesi
olarak kay t edilmi tir. Yaln z burada ifade edilmesi gereken bir husus Tomarza
nüfusundaki art t r. Nitekim Tomarza 1692 y l nda 353 nefer olarak kay t
edilmi tir. Nüfusun neredeyse birkaç kaç artmas na ra men avâr zhane say s
dü mü tür. Tomarza ya yeni yerle tirilen gayrimüslimlerin bir tak m vergilerden
muaf tutulduklar gibi avâr z vergisinden de muaf tutulmu lard r. Nitekim baz
durumlarda bir bölgeye yerle tirilen ki ilerin belli bir süre vergiden muaf
tutulmalar Osmanl Devleti nin uygulad politikalardan biri idi. Bu insanlar n
yeni bölgeye uyumlar ve kendi hayat düzenlerini yeniden kurmalar esas
al nmaktayd . Tomarza n n bir di er özelli i de Ahmed Pa a Evkaf olmas d r.
1660 y l nda cizye vergisi verilirken di er gayrimüslimler 270 akçe verirken
Tomarzada bulunan gayrimüslimler 235 akçeden mesul tutulmu lard r36. Bu
durumda 1692 y l nda 353 nefer kay t edilen Tomarza, e er halk n büyük bir k sm
vergiden muaf tutulmad ysa bu durumda bir avâr zhânesi 78.4 gerçek hâneye
tekabül etmektedir ki oldukça yüksek bir rakama ula t n görülür.

Benzer bir durum Talas Köyü için de geçerli olmu tur. Talas Köyü 1647
y l nda ve 1674 y l nda 187 nefer olarak kay t edilmi tir. 1656 tarihinde 14.5
avâr zhâne olarak kay t edilmi ayn ekilde 1695 y l na gelindi inde yine 14.5
avâr zhânesi olarak kay t edilmi tir. Yaln z 1692 tarihli kay tlarda Talas n
nüfusunun 498 e yükseldi i görülmektedir. Bu durumda ba lang çta Talas ta bir
avâr zhânesi 12.8 gerçek hâne iken 1695 y l nda bir avâr zhâne 34.3 gerçek hâneye

36 KS 71, s. 128, Belge: 321
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tekabül etmi tir. Yine buraya gelen ki ilerin vergiden muaf olma durumlar söz
konusu olabilir.

Bu tür farkl sonuçlar n ortaya ç kmas XVII. yüzy lda ortaya ç kan Celalî
ayaklanmalar sebebiyle halk n yerini yurdunu terk etmeleri bu sebeple özellikle
köylerin büyük ölçüde bo almas sonucunu do urmu tu. Art k ayaklanmalar n
kontrol alt na al nmas sonucu olarak herkes terk etti i köyü ve mahallesine
dönmü bu nedenle nüfus art söz konusu olmu tu. Devlet bu yeni gelenleri
s k nt ya sokmamak için daha önce belirlenen avâr z miktarlar nda bir de i iklik
meydana getirmemi tir. Aç kl a kavu turamad m z konu ise yeni gelen ki ilerin
bu tür vergilerden muaf tutulup tutulmad klar konusudur. Nitekim nüfus yükselse
de avâr z hâne say s eskisi gibi mevcudiyetini korumu tur. Yeni gelen ki ilerin
belli bir süre geçinceye kadar vergiden muaf tutulmu olabilece i ihtimal
dahilindedir. Ancak XVIII. yüzy l ile akal yap lacak çal malar neticesinde bu
durum ortaya ç kacakt r.

Görüldü ü üzere Kayseri de bir avâr zhânesi, a r art n olmad köy ve
mahalleler hariç tutulursa 1656 ve 1699 y llar aras nda en az 5.5 en çok ise 29.6
gerçek hâneden olu maktad r. 1642 tarihinde ise reayan n fakir oldu u gerekçesiyle
15 hânenin bir avâr zhânesi olarak kay t edilmesi istenmi ken bundan sonraki
tarihlerde bunun de i ti i gözlenmektedir. Bu nedenle kesinlikle bir avâr zhâne u
kadar hâneden olu uyor demek pek mümkün görülmemektedir37. Mahalle veya köy 
olmas , Celâli isyanlar n n sonuçlar ndan etkilenip etkilenmemeleri, ekonomik
durumlar gibi sebepler bu tür de i ikli e sebep olmaktad r.

Kayseri merkez kazâs nda 1656 y l nda 108 müslüman, 87 hristiyan
avâr zhânesi var iken, 1695 y l nda 108 ve sümün Müslüman ve 68 ve rub
hristiyan hâne kay t edilmi tir. 1699 y l na gelindi inde Müslüman hâne say s 106,
3 rub ve 2 sümün eklinde iken, hristiyan hâne say s 68 ve rub olarak kay t
edilmi tir. Görüldü ü üzere 50 y ll k bir zaman zarf nda Müslüman hânelerde ciddi 
bir azal söz konusu olmaz iken gayrimüslim tebaada 19 avâr zhânesi azalm t r.
Bu azal % 20 oran ndad r. 1647 y l nda köylerde toplam 1747 gayrimüslim nüfus
var iken 1674 y l nda 1726 olarak kay t edilmi tir ki sadece 21 ki ilik bir art söz
konusu olmu tur. 1692 y l nda bu nüfus 2552 ye yükselmi tir. Dolay s yla 1647
y l ndaki mahalle ve köylerdeki gayrimüslim nüfus oran 1674 e kadar fazla
de i ikli e u ramam t r. 1674 ten 1692 y l na gelindi inde nüfusta 826 ki ilik bir
art söz konusu olmu tur. (Tablo-9,10,11,12, 13).

1656 y l nda Kayseri ehrinde ya ayan gayrimüslimlerin say s 1165 iken
ayn tarihlerde köylerde ya ayan gayrimüslimlerin say s 1867 olarak tespit
edilmi tir. (Tablo-12). 1656 y l nda ehirde ya ayan gayrimüslimler 87 avânr z

37 Beldar, la mc , kürekçi ve güherçile temini hususunda gönderilen ferman ve emirlerde bazen 50
hane, bazen ise 10 hane 1 avâr zhânesi olarak kabul edilmi tir. Avâr z vergisi olarak 400 akçe
topland zaman bu rakamlar kullan lmam , bölgenin özelli ine ve halk n ekonomik yap s na göre
tekrar avâr z hâne miktarlar belirlenmi tir.
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hânesinden olu maktad r. Bu durumda 1165/87= 13.3 avâr zhânesi etmektedir.
1656 tarihi itibar yla Kayseri nin köylerine gelindi inde 12 köy üzerinde yap lan
incelemede (Ulubürüngüz, Vekse, Üskübî, A rnas, Erkilat, Endürlük, Efkere,
Molu, Tavnusun, Germir, Talas, Tomarza,) toplam 82 avâr zhânesi var iken nüfusu
924 nefer olarak kay t edilmi tir. 924/82= 11.2 gerçek hâneye tekabül etmektedir.
Ayn i lemleri 1699 y l na gelindi inde gerçek hâne say s nda de i iklik
görülmektedir. 1699 da gayrimüslim nüfus ehirde ya ayan gayrimüslim nüfus
1074 bu dönemde avâr zhâne say s 68 dir. 1074/68= 15.7 gerçek hâne bir
avâr zhâneye denk gelmektedir. Köylerde ise 1699 y l nda (zikredilen 12 köy) 73
avâr zhânesi 1551 neferden olu maktad r. 1551/73= 21.2 gerçek hâne bir avâr z
hânesini olu turmaktad r.

Gerçek hâne say lar ndan hareketle ba lang çta yani 1656 y l nda ehirde
ya ayan gayrimüslimlerin daha fazla vergi verdi ini tespit ederken 1699 y lana
gelindi inde köyde ya ayan gayrimüslimlerin gerçek hâne ba na daha az vergi
verdi i tespit edilmi tir.

Kad sicillerine avâr zhâneler mahalle esas na dayanarak teker teker kay t
edilmi tir. Bir avâr zhâne, belli bir mahalle veya köyün içerisine yer almakta idi.
Bu nedenle avâr zhâne say s azalt lmas hususunda mahkemeye veya Dersaadete
ba vuruldu unda mahalle isimleri belirtiliyor ve daha önce kaç avâr zhânesi iken
imdi kaç avâr zhâneye dü tü ü ifade ediliyordu. Kayseri mahalle ve köylerinde

avâr zhâne say lar n n azalt lmas yönünde mahkemeye müracaat eden mahalle ve
köyler u ekildedir:

1656 y l nda Kayseri nin Karahisar Kasabas 38 ahalisi kay tl olduklar ve
ödemek zorunda bulunduklar 6.5 avâr z hânelerinin Kasaban n ahalisi fukara
oldu u için l.5 avâr zhânesi tenzil yap larak 5 avâr zhâneye indirilmesi
sa lanm t r39. Halk güçlerinin vergi ödemeye yetmedi ini ileri sürmü kad ve
di er görevliler taraf ndan yap lan incelemeler neticesinde burada ya ayan ahalinin
maddî aç dan iyi durumda olmad klar tespit edilerek istenilen avâr zhâne indirimi
gerçekle tirilmi tir.

Kebe lyas Mahallesi nde Arzuman o lu Babon adl gayrimüslim ücretsiz
olarak Hac Ahmed Çe mesi ne meremmetçi olup hizmeti mukabelesinde avâr z-
divâniyeden muaf oldu u ve Kebe lyas Mahallesi avâr zhânesine dahil oldu u
belirtilerek konuyla alakal olarak eline mühürlü ni anl defter verildi i sicile kay t
edilmi tir40.

1655 y l nda Depecik Mahallesinde bulunan Mescid-i Hüseyin Fakih
Cemaatinin dört avâr zhâneleri olup fakat cemaat fukara oldu u için bir hânesi

38 Buras Karahisar Kazâs de ildir. Zira Karahisar kazâs 40 avâr zhâden olu maktad r. Karahisar
kasabas ise 6.5 avâr zhânedir.

39 K S 60/2, s.148.
40 K S 66/2, s. 122.
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kald r l p 3 avâr z hâne olarak vergi vermeleri konusunda kad taraf ndan hüküm
verilmi tir41.

Zulkadriye reayas ndan Mara l k denilen cemaate el-Hac Ali bin Halil ve
brahim ( ) 1656 senesi mahsup olmak üzere Mamalu Türkmen reayas n n rüsum-
raiyetlerini cem ve tahsile memur olan a alar Mustafa A a taraf ndan Mamalu

taifesinin avâr zlar n cem e memur olan Osman A a ya eyalet-i Sivas da 4000
riyali kuru verilmi tir42. Bu belgeden hareketle Türkmen taifesinin avâr z vergisi
verdiklerini fakat Kayseri Sanca dahilindeki avâr zhânelere kay t edilmediklerini
görmekteyiz. Muhtemelen Türkmen guruplar ayr bir deftere kay t edilmi lerdir.

Kayseri Sanca nda bulunan Karahisar Kazâs ahalisi 1676 y l nda
Dersaadete arzuhal gönderip ahalisinin ekseri perakende ve peri an olup celâ-y
vatan43 etmekte olduklar ndan 39.5 hâneyi ödemeye iktidarlar olmad için
tekrar bu bölgenin halk yerlerine dönünceye ve bu topraklar yeniden mamur
oluncaya kadar üç sene avâr z, nüzul ve sürsat vergilerinin yar s n ödemeleri
kararla t r lm t r44. Fakat bu durum daha sonraki tarihlerde verginin yar s n
ödemelerinden ziyade avâr z ve nüzul hâne say s nda bir indirim yap lmas
yönünde de i tirilmi tir. Karahisar ahalisinin 38 ve 1.5 rub avâr z ve nüzul hânesi
1690 senesinde merkezden gönderilen ferman ile 18 hânesi tenzil olunmu tur45.
Böylece Karahisar 20 ve 1.5 rub avâr zhâne kalm t r.

arkiyan a tabi Sas k Mahallesinden 6 hâne ve rub ve sümün
avâr zhâneleri halk peri an olmakla 1684 y l nda tenzil edilmi tir 46.

Selman Mahallesinden Rumiyan cemaati 4 ve rub avâr zhânesi ahalisinin
tahammülleri olmad  için 1654 y l nda iki avâr z hânesi kald r larak 2 hâne 1 rub
hâne b rak lm t r 47.

Mahalle-i eyh Ömer Bahçevânî de ya ayanlar 1650 y l nda daha fazla
vergi ödemeye tahammülleri olmad için mevcut 3 avâr zhânelerinden birinin
kald r lmas yönünde kad ya ba vurmu lard r48.

Bekta Mahallesi 1652 y l nda 3.5 ve 1.5 rub avâr zhâne olup ahalis fakir
olup ödemeye tahammülleri olma için bir avâr zhânesi tenzil edilmi tir. Bekta
Mahallesi 2.5 ve 1.5 rub avâr zhânesi olarak kay t edilmi tir49.

1699 y l na gelindi inde Nizye Köyünün 4 avâr z hânesi ahalisinin vergi
ödeme konusunda kudretleri olmad için 3 avâr zhâneye indirilmi tir50. Yine

41 K S 60/2, s. 131.
42 K S 64, s. 145.
43 Vatan terk etmek
44 K S 84, s. 174
45 K S 99, s. 158.
46 K S 96, s. 63.
47 K S 60, s. 132
48 K S 61, s. 134.
49 K S 59, s. 87.
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Mahzemin köyü ahalisi vergi ödeme konusunda s k nt çektikleri için 2
avâr zhânelerinin birinin kald r lmas n talep etmi lerdir51.

Avâr zhâne say lar ile nüzul say lar bazen fakl l k göstermektedir. Bazen
bir bölge nüzul vergisi verirken avâr z vergisinden muaf b rak lm t r. Kayseri nin
Sahra nahiyesinde bulunan C rlavuk köyü 1656 tarihli defterde 4 avâr zhâne olarak
kay t edilmi ken 1699 tarihli defterde avâr z vergisinden muaf tutulmu tur52.

Osmanl Devleti nde insan ve mallar n yer de i tirilmesinde büyük bir
emniyet sa layarak memlekette ula m ve ticareti kolayla t ran derbent te kilat
gibi hizmetler mukabilinde bir k s m meskun yerler halk n n örfî vergilerde tan nan
k smi muafiyetler yan nda tekalif-i örfiye ve avâr z- divaniyeden tam ve k smi
muafiyetler tan nmakta idi53.

Mesela Bozatlu Mahallesinden 11 ubat 1659 tarihinde eyh Tahir bin
eyh brahim avâr z- divaniye ve tekalif-i örfiyyeden muaf oldu una dair elinde

belgesi vard r. Zira eyh ami Kuddise S rruhü'l-azîz'in evlâdlar ndan oldu u için
avâr z- dîvâniyye ve tekâlif-i örfiyye taleb olunmamakt r54.

ncesu köyü 1655 y l nda Celali istilas ndan beri harabe oldu u için bu
bölgenin mamur ve abad olmas için Livâ hass ndan ihraç edilip avâr z- divaniye,
tekalif-i örfiye ve tekâlif-i akkadan muaf yap lm ve bu köyden 50 ki i derbentçi
tayin edilmi tir 55 .

Kayseri deki gayrimüslim taifesinin mahallelerinde halk n fakir ve zay f
olmas sebebiyle tahammülleri kalmad için sair mahallelerdeki ahalinin üzerine
yaz lmas hususunda stanbul a arzuhal göndermi ler neticede gayrimüslim
tebaan n avâr zhâneleri istedikleri ekilde yap lm t r (Tablo-3).56

50 K S 106, s. 162.
51 K S 106, s. 172.
52 K S 106, s. 115-116
53 Göçer, a.g.e, s.74
54 K S 69, s.56.
55 K S 64, s. 171.
56 K S 92, s. 117-118.
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Tablo-3 Kayseri kazâ merkezindeki kefere avâr zhânelerinin tenzil yap ld ktan sonra 
miktar -168357

Mahalle-i
Elsem Pa a
1.5

Mahale-i
Kiçi Kap
4

Mahalle-i
Gürcü
1.5

Mahalle-i tavukçu
6

Mahalle-i S n kç
4

Mahalle-i
Rumiyan
3

Mahalle-i
Köyy kan
2

Mahalle-i
Selald
3

Mahalle-i Bekta
3

Mahalle-i Gülük
1

Mahalle-i
Oduncu
6

Mahalle-i Tatar
2.25

Mahalle-i
Karakeçi
1

Mahalle-i Harbut
4

Mahalle-i Selman
2

Mahalle-i
Aydo du
2

Mahalle-i
Sisliyan
1.5

Mahalle-i Emir
Sultan
2

Mahalle-i Karabit
1

Mahalle-i ehraküstü
1.5

Yekun: 67.25 hâne58

1650-1700 y llar aras nda hâne ba na dü en avâr z verisinin
de i medi ini 400 akçe olarak sabit kald n yine müba ir ücretinin de bu süre
zarf nda de i meyip 50 akçe olarak topland n görülmektedir(Tablo-4). Fakat
paran n de eri bu elli y ll k sürede dü ü göstermektedir(Tablo-2). Paran n de eri
azalm fakat istenen vergi miktar nda bir art gözlenmemi tir. Dolay s yla devlet
vergi veren avâr zhâne say s ndaki azalmay da dikkate alarak vergi miktar nda bir
art a gitmemi tir. Halk n ekonomik sebeplerle ve Celalî isyanlar sebebiyle malî
durumunun zay flamas , devam eden seferler sebebiyle (Girit, Erdel Seferleri gibi)
askerlerin sürekli olarak sava ta olmas , mahalli bölgelerde asayi problemlerinin
artmas (saruca ve sekbanlar) devletin halktan sürsat vergisi gibi ilave vergiler
toplamalar , güherçile, la mc , beldâr, kürekçi gibi ilave hizmetlerin para
kar l nda halktan temin edilmesi gibi durumlar nüfusta hareketlili e sebep
olmu tu. Tamamen veya k sman bo alt lan köyler verginin toplanmas n
engelledi i gibi baz bölgelerde yerinde kal p topra n terk etmeyen tebaa bütün
köyün vergi yükünü çekmek gibi bir durumla kar kar ya kalm t . Bu nedenle
zaten malî aç dan iyi durumda olmayan Osmanl tebaas na tekrar enflasyon
oran nda ilave vergilerin konmas veya vergi art r m na gidilmesi halk daha da
peri an edece i için her hangi bir vergide art söz konusu olmam t r. Avâr z ve
nüzul vergileri ayn miktarda toplanm t r. Devlet yerlerinden yurtlar n göçen halk
huzur ve asayi temin edildikten sonra tekrar eski topraklar na yerle tirme
konusunda siyaseti uygulamaya konulmu tur. Bu neden vergilerinin art r lmas bir
yana avâr zhâne say lar nda indirimler yap lm , halk n daha da peri an olmas
engellenmi tir.

57 K S 92, s. 117-118
58 Kayseri nin ba ka mahallelerinde perakende olarak bulunanlarla birlikte toplam 67.25 hânedir.
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Tablo-4 Kayseri Sanca Avâr z Kay tlar

Defter
No

Sayfa
numaras

Tarih Avâr z miktar -
akçe

Müba ir ücreti-
akçe

Avâr zhâne
say s

60 146 1656 400 50 509
65 100 1657 400 50 -
71 97 1659 400 50 509.5
71 151 1660 400 50 509.75
74 191-192 1667 400 50 512.5
87 181 1677 400 50 463.5
90 123 1679 400 50 424.125
91 293 1683 400 50 419.75
93 255-256 1684 400 50 497
94 125 1687 400 50 499.75
96 13 1687 400 50 499.75
96 69 1698 400 50 499.75
97 106 1689 400 50 497
98 164 1692 400 50 497
99 180 1691 400 50 473.937
102 73 1695 400 50 457.75
103 166 1697 400 50 455.875

2.Nüzul Vergisi

Nüzul Arapça da yere inme=konma manas na gelir. Askerî ve malî terim
olarak da bir askeri k tan n beslenmesi için muayyen miktardaki zahirenin temini
ve belli bir yerde haz r bulundurulmas n ifade eder

Divân- Hümâyunda nüzul ve sürsat için verilmi emirlerin büyük bir
k sm n n kad lara hitaben yaz lm olmas , nüzul ve sürsat n bizzat kad lar
taraf ndan emredilen yere nakil ve teslim edilmesi, ordular n ia esi için talep edilen
bu vergilerden kad lar n birinci derecede tutulmas ve nihayet merkezi hükümetçe
yap lan tevziat n kazâ esas üzerinden yap lm bulunmas bu konudaki
mükellefiyetlerin kazâya ait oldu unu göstermektedir59.

Özellikle merkezden gönderilen fermanlarda irsâl olunan mühürlü ve
ni ânl mevkûfât defteri sûreti mûcebince60 sefer-i hümâyûn mühimmât için
toplanmas gereken bedel-i nüzullerin her hangi bir ihmâle mahal verilmeden
tahsil edilmesi ve Kad lar n bu konuda hassasiyet göstermeleri isteniyordu61.
Kad , voyvoda, evkaf mütevellileri, kethüdayerleri ve yeniçerilere kendi aralar nda
i birli i yaparak bedel-i sürsat, bedel-i nüzul akçelerinin muaf ve muaf olmayan
reayadan zulm ve teaddi etmeden toplamalar 62 bu konunun ihmal edilmemesi
gönderilen bütün belgelerde vurgulanmakta idi. 

59 Lütfi Göçer, XVI. Ve XVII. As rlarda Osmanl mparatorlu unda Hububat Meselesi ve
Hububattan Al nan Vergiler, stanbul 1964, s. 69-70

60 K S 60/2, s. 133.
61 K S 67/2, s.170.
62 K S 66/2, s. 128.
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XVI. yüzy ldaki nüzul vergisinin yakla k olarak XVII. yüzy l n sürsat yla
e de er oldu u söylenebilir. Nüzul, avâr z gibi nakdî bedele dönü tü ünden
merkezî hükümetin sava zaman nda hububat talebine yeni bir terim bulmak
gerekmi ti. Yani nüzul de biraz daha gecikmekle beraber avâr z n yolunu izledi.
XVI. yüzy l sonundan evvel, avâr z gibi nüzul de nakdî vergiye dönü mü tü. IV.
Murad devrinin sonuna do ru avâr z ve biraz daha sonra nüzul y ll k nakdî vergiler
eklini almaya ba lam lard . Bu vergiler daimî olmakla kalmay p üstelik çok

a rla t lar, öyle ki XVI. yüzy l n ortalar nda ödenen akçe miktar XVII. yüzy lda
takriben on misli fazlala m t . Bu vergilerden nüzul daha a r yd ve sonunda
avâr z n iki misline yükselmi ti63. Karaman Eyaletine ba l olan Kayseri
Sanca ndaki Kayseri merkez, Yahyal ve Karahisar kazâlar nda nüzul vergisinin
nüzulhâne ba na 600 akçe olarak toplanm t r (Tablo-5 ve 6). Bu vergiyi toplayan
müba iri de nüzulhâne ba na 30 ar akçe verilmekteydi. Netice bir nüzulhânesi
y lda 630 akçe vergi vermekteydi. 1650 lili y llar n ba nda nüzul akçesi 300 akçe
ve müba ir bedeli 25 akçe olarak belirlenmi ti. 1660 l y llardan sonra nüzul bedeli
iki kat na ç kart larak 600 akçe ve müba ir bedeli de % 20 art r larak 30 akçeye
yükseltilmi ti.

Tablo- 5 Kayseri Sanca Nüzul Kay tlar

Defter
No

Sayfa
numaras

Tarih Avâr z miktar -akçe Müba ir ücreti-
akçe

Avâr zhâne
say s

71 150 1660 600 30 509.5
73 82 1661 500 30 511.250
78 246 1668 600-100 akçelik 

güherçile(500)
30 512.75

78 263-264 1668 500 30 512.75
82 271 1674 600 30 510.5
87 181-182 1677 600 30 463.75
90 125-16 1679 600 30 424.75
91 293 1684 600 30 420.625
93 252-252 1684 600 30 497

94 126 1687 600 30 503.75
96 13 1688 600 30 513.75
96 69 1689 400 50 503.75

63 Bruce Mc Gowan, Osmanl Avâr z-Nüzul Te ekkülü (1600-1830), VII. Türk Tarih Kongresi,
Ankara 11-15 Ekim 1976, C. II, Ankara 1981, s. 1327-1328.
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Tablo-6 Kazâ-i Kayseriyye, Kazâ-i Karahisar, Kazâ-i Yahyalu Nüzulhâneleri

Defter
No

Sayfa Tarih Kayseri
nüzulhânesi

Karahisar
nüzulhânesi

Yahyalu
nüzulhânesi

Karahisar
ve Yahyalu

Toplam
nüzulhâne
say s

Ödenen
miktar-akçe ve 
esedî kuru

57 233 1650 513.5 Müba ir için
25 akçe

57 233 1650 513.5 Hâne ba na
300 akçe( 
1560.500 akçe)

60 133 1656 514 300 akçe ve 
müba ir için
25 akçe 
(154.200 akçe)

66 128 1657 - - - - Hâne ba na
30064 akçe
al nacak/muaf
olan ve 
olmayanlardan

70 181 1659 422. 625 86.125 509.25 305.559 akçe65

73 82 1660 425.25 86 511.25 204.500 akçe
73 82 1661 425.25 86.75 511.25 255.350 akçe
74 165 1662 426. 325 86.325 512.5 256.475 akçe 

(500 akçe)
78 263-

264
1667 426.25 86.75 512 205.100 akçe

(500 akçesi 
nüzul, 100 
akçelik
güherçile
temini)

82 269 1673 424.125 89.75 510.5 (400 akçeden)
207.300

91 294 1673 - - - - 420.5 352.375 akçe
2294 esedî 
kuru

82 271 1675 424 89.75 510.5 307.300 akçe
90 126 1679 424.125 254.475 akçe
96 69 1683 425.75 38 39.65 77.65 503.375 302.025 akçe

2745.5 asedi 
kuru

97 106 1689 419.75 38 29.75 77.625 497 298.200
98 163 1691 497 398.200 akçe

7810.5 esedî 
kuru

99 180 1691 406.312 38 39.625 77.625 473.937 290363 akçe
2635 esedî 
kuru

102 73 1695 396.5 21.25 39.5 61.25
103 166 1697 396.5 - - 61.25 455.875
106 115 1699 390.125 61.25 451.875 270.835 akçe

2462 esedî 
kuru

1656 da ehirde ikamet eden bir avâr z hâne 13.3 gerçek hâneden
olu maktad r. Bu durumda 45066/13.3=33.8 akçe bir gerçek hane avâr z vergisi
vermektedir. Köyde ikamet eden bir avâr z hâne 11.2 gerçek hâneden

64 Normal artlarda 600 akçe hâne ba na nüzul al nmas gerekmekte id. Fakat bu bölgede ayn
tarihlerde sürsat vergisi topland için için nüzul akçesi 300 akçeye indirilmi tir.66 K S, s. 128

65 1069 senesi için 300 akçeden maada 600 akçe, müba ir için 30 akçe, sürsat istenen yarde nüzulden
150 akçe indirim yap lacakt r. (K S 70, s. 181.)

66 Bir avâr zhâne 400 akçe avar z, 50 akçe müba ir vergisi verilmektedir. Toplam 450 akçe
etmektedir.
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olu maktad r. Bu durumda 450/11.2=40.1 akçe bir gerçek hane avâr z vergisi
vermektedir (Tablo-9,10,11,12, 13).

1699 da ehirde ikamet eden bir hâne 15.7 gerçek hâneden olu maktad r.
Bu durumda 450/15.7=28.6 akçe bir gerçek hane avâr z vergisi vermektedir. Köyde
ikamet eden bir avâr z hâne 21.2 gerçek hâneden olu maktad r. Bu durumda
450/21.2=21.2 akçe bir gerçek hane avâr z vergisi vermektedir(Tablo-
9,10,11,12,13).

1656 y landa ehirde ikamet eden bir nüzul hâne 13.3 gerçek hâneden
olu maktad r. Bu durumda 63067/13.3=47.3 akçe bir gerçek hane nüzul vergisi
vermektedir. Köyde ikamet eden bir nüzul hâne 11.2 gerçek hâneden olu maktad r.
Bu durumda 630/11.2=56.25 akçe bir gerçek hane nüzul vergisi vermektedir
(Tablo-9,10,11,12, 13).

1699 y lana gelindi inde ehirde ikamet eden bir nüzul hâne 15.7 gerçek
hâneden olu maktad r. Bu durumda 630/15.7=47.3 akçe bir gerçek hane nüzul
vergisi vermektedir. Köyde ikamet eden bir nüzul hâne 21.2 gerçek hâneden
olu maktad r. Bu durumda 630/21.2=29.7 akçe bir gerçek hane nüzul vergisi
vermektedir (Tablo-9,10,11,12, 13).

Dolay s yla 1656 y l nda ehirde ikamet eden bir avâr zhâdeki bir gerçek
hane toplam 47.3 33.8=81.1 akçe avâr z ve nüzul vergisi verirken, 1699 tarihinde
28.6 47.3=75.9 akçe avâr z ve nüzul vergisi vermektedir. Gerçek hâne ba na
dü en vergi miktar 81.1 akçe vergiden 75.9 akçeye inmi tir.

1656 y l nda köyde ikamet eden bir avâr zhâdeki bir gerçek hane toplam
40.1 56.25=96.35 akçe avâr z ve nüzul vergisi verirken, 1699 tarihinde 21.2
29.7=50.9 akçe avâr z ve nüzul vergisi vermektedir. Gerçek hâne ba na dü en
vergi miktar 96 akçeden 50.9 akçeye inmi tir.

Bu durumda 1656 y l nda Kayseri ehir merkezinde 197 avâr zhanesi vard .
13.3 gerçek hâne bir avâr zhâneye denk gelmekte idi. 197x13.3= 2620.1 gerçek
hâne ehirde oturan vergi veren neferleri göstermektedir. Ayn tarihlerde
Kayseri nin köylerinde 313 avâr zhanesi vard . Köylerde 11.2 gerçek hâne bir
avâr zhâneye denk gelmekte idi. Nüfusu ise 313x 11.2=3474.3 köyde oturan vergi
veren neferleri göstermektedir. ehir ve köyde oturan neferler 6094.4 ki nüfus
belirlemek için 5 ile çarp ld nda68 30472 sonucu ç kmaktad r Kayseri mahalle ve
köylerinde ikamet eden ki ilerin nüfusunu göstermektedir.

1699 y l na gelindi inde ehirde Kayseri ehir merkezinde 197
avâr zhanesi vard . 15.7 gerçek hâne bir avâr zhâneye denk gelmekte idi.
197x15.7=3092.9 gerçek hâne ehirde oturan vergi veren neferleri göstermektedir.

67 Bir nüzul hâne 600 akçe avar z, 30 akçe müba ir vergisi verilmektedir. Toplam 630 akçe
etmektedir.

68 Hâne: Bir hâne 5 ki iden olu maktad r( Nejat Göyünç, Hâne Deyimi Hakk nda , stanbul
Üniversitesi Tarih Dergisi, .Hakk Uzunçar l Hat ra Say s , stanbul 1979, s.331-348.
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Ayn tarihlerde Kayseri nin köylerinde 254 avâr zhanesi vard . 254x 21.2=5384.8
ki toplamda 8477.7 vergi veren nefere denk gelmektedir. Nüfusu tespit ederken
yine 5 ile çarpt m zda 8777.7x5= 42388.5 sonucu ç kmaktad r: ehir ve köylerde
nüfusun önemli bir art n söz konusu oldu unu görmekteyiz. Gayrimüslim nüfus
bu tarihlerde 3626 nefer olarak kay t edilmi tir Dolay s yla 8477.7 nefer nüfusun
4851.7 neferi Müslüman topluluk olu turmaktad r. Bu bilgiler do rultusunda
Müslüman nüfus 24258.5 iken gayrimüslim nüfus 18130 olarak belirlenmektedir.
Kayseri bölgesindeki bulunan Türkmenler avâr z vergisi vermekle birlikte mevcut
avâr zhânenin içerisine dahil edilmemi lerdir. Dolay s yla nüfus hesaplamas içinde
de yer almam t r.

Daha önce yap lm bir çal mada Kayseri avâr zhâneleri 1530 tarihli
kay tlara göre 10.920 olarak kay t edilmi tir69. 17. yüzy l n sonlar na do ru
avâr zhâne say s n n 6094.4 dü mesi muhtemelen o dönemlerde meydana gelen
isyanlar n etkisi ile halk n celâ-y vatan etmesinin sonucudur. Nitekim bu tarihlerde 
Kayseri de etkili olan Abaza Hasan syan 70, Gürcü Nebi isyan n n71 yerle ik
hayatta bulunan insanlar n ya ant s üzerende etkili olmu , ço u ki i bulundu u
bölgeyi terk etmek zorunda kalm t r. Fakat 1699 y l na gelindi inde bu say
8477.7 yükselmi tir. Devletin izledi i iskân politikas n n büyük ölçüde katk s
oldu u gibi, art k asayi sorunun çözümlenmesi ve de i ik bölgelere da lan halk n
tekrar eski yurtlar na dönmeleri bu nüfus art n etkilemi tir.

XVI. yüzy l kent ekonomisiyle kar la t r ld nda tar mla u ra an nüfusta
ve tar m ekonomisinde büyüme ortaya ç km olsa da, XVII. yüzy l n ikinci
yar s ndan itibaren bu gidi at tersine dönmü ve k rsal nüfus 1575 y l say m na
göre % 66, ehir nüfusu da %15 azalm t r72. Dolay s yla Kayseri ve kazâlar ndaki
avâr z ve nüzulhâne say s da 510 dan 451 e kadar dü mü tür ki burada % 11.5
oran nda bir avâr z ve nüzulhânelerde azal görülmektedir. Bu nedenle avâr z ve
nüzul vergisi veren gerçek hâne say s nda da dü ü meydana gelmi tir. Özellikle
köylerde yerlerini yurtlar n b rakarak ço unlukla ehirlere göç eden insanlar tar m
üretiminin azalmas na neden olmu lard r. Bu yüzy l içerisinde askerden firar
edenlerin veya görev yerine gitmeyen t marl sipahilerin t mar topraklar üzerinde
bulunan halka zulüm etmeleri ve t mar sisteminde meydana gelen bozulmalar
üretimin azalmas nda etkili olmu tur. Devlet bir taraftan bo alt lan köyleri yeniden
iskan etmek suretiyle topra n yeniden i lenmesi için destek verirken di er taraftan
bunlar n üzerine yüklenen vergileri azaltarak maddî aç dan rahatlamalar na imkan
sa lam t r. Özellikle 1691 y l nda ç kart lan iskan kanunu çerçevesinde
Türkmenler ba ta olmak üzere yurtlar n terk eden köylüler tekrar iskana tabi
tutulmu lar, bunun neticesinde köylerde nüfus say s artm t . Yeni

69 Demirci, a.g.m, Turcica, s. 185 n
70 Bak n z K S 70; Mehmet Öz, Osmanl da Çözülme ve Gelenekçi Yorumcular , Dergah

Yay nlar , stanbul 2005, s. 150.
71 K S 57, s. 243-244, 246-247.
72 Dina R zk Khoury, Osmanl mparatorlu u nda Devlet ve Ta ra Toplumu, Musul (1540-1634),

Çev: Ülkü Tansel, Tarih Vakf Yurt Yay nlar , stanbul 1999, s. 47.
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yerle tirilen veya eski köylerine gelen insanlar n bu bölgelere uyum
sa lamalar ve ekonomik durumlar n düzeltmeleri çini bazen vergiden muaf
tutulmu bazen de belli oranda vergi indiriminde bulunulmu tur. 1699 y l na
gelindi inde nüfus art ndaki artmaya ra men ki i ba na verilen vergiden
meydana gelen azalma bu mesele ile ba lant l d r.

3. Sürsat Vergisi

Ba lang çta avâr z nakit olarak al n r, nüzul ve sürsat ise bu day, un, ya
eklinde aynî olarak tahsil edilirdi73. Bir süre sonra avâr z ve nüzul vergilerin nakde

dönü türülmesinden sonra hububat ve hayvan üzerinden al nan vergiye sürsat ad
verilmi tir.

Sürsat olarak tahsil edilen yiyecek ve yem de, a rl kl olarak, arpa,
bu day, sade ya , bal, koyun, odun, samand r. Arpa ve saman do rudan do ruya
hayvanlar n yemi olarak sarf edilirken un, bal, koyun askerlerin yiyece i için temin 
ediliyordu. Bunun yan s ra sava n yap laca uzak bölgelerden verecekleri
zahirenin ve hayvan n miktar kadar para olarak bedelleri ödeniyordu.

Nüzul her meskun yerin avâr zhânesi miktar na göre ve muayyen nispette
un ve arpa olarak tevzi edildi i halde, sürsat meskun yerlerin ve sürsata muhatap
olan kazân n toplam avâr z hânesi göz önünde tutulmadan74 tevzi edilmekte idi75.
Ordunun geçece i menzil üzerinde bulunan kazâlar bu görevden birinci derecede
sorumlu idi. Ordunun ihtiyac olan mallar kazâ taraf ndan temin ediliyor di er
kazâlar ise sürsat bedelini ödüyorlard . Burada esas olan ordunun tüketim ihtiyac ,
menzilde ne kadar kal naca belirlendikten sonra masraf ç kart l yor buna göre
sürsat aynî yada nakdî olarak temin ediliyordu. 

Harbe haz rl k emirleri verilirken merkez ve ta rada sürsat olarak ordunun
ia esi için her kazân n ihraç edece i sürsat nevi un, ekmek, arpa, koyun, bal, vs.
miktar , sevk edilece i menziller belirtilerek kad lara emirler gönderiliyordu. Kural
olarak her kad n n ordu ula madan evvel kazâs ndan istenen miktar ve belli erzak
emredilen menzile nakletmesi ve orada un, ekmek, arpa, ya , bal ve odunu nüzul
eminine, kasapl k koyunlar da ganem eminine teslim etmesi ve teslim al nd n
gösteren bir temessük belgesi almas gerekmekteydi76.

Nüzul yaln z un ve arpadan olu tu u halde sürsat mükellefiyeti un, ekmek,
arpa, koyun, ya , bal, odun, saman olarak al nmakta idi. Sürsat mükellefiyetini
bedel olarak yani nakden ödeyecek olan Livâlara merkezce vazifelendirilmi tahsil
memurlar gönderiliyor ve sürsat bedelleri aynen tahakkuk ettirilen ziraî
mahsullerin merkezi hükümetçe tespit edilmi bedelleri üzerinde tahsil ediliyordu.

73 Halil Sahilllio lu, Avâr z , D A, C. 4, stanbul 1991, s. 109.
74 K S 70/2, s.181.
75 Göçer, a.g.e, s. 94.
76 Göçer, a.g.e, s. 95.
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Nakden ödenen sürsat n bedelleri umumiyetle ordu hazinesine, padi ah seferde ise
hazine-i amireye yat r l yor ve harbin di er ihtiyaçlar için sarf ediliyor, geç tahsil
edilenler de mahalli hazinelere malediliyordu77.

Sefer s ras nda, ordunun geçece i güzergâha yak n olan yerlerde nüzul ve
sürsat n aynî olarak, uzak yerlerden ise bedel olarak tahsil edildi i görülmektedir.
Ço unlukla Rumeli d ndaki Osmanl eyaletlerinden nüzul ve sürsat bedel olarak
tahsil edilmekte idi. Mesela 1672 tarihli olup Kamaniçe seferi için, sürsat zahiresi
bedellerinin kay t edildi i deftere göre Kayseri Sanca ndan 307.600 akçe sürsat
bedeli al nm t 78.

Kad lara merkezden sürsat toplamakla görevlendirilen memurlara yard m
edilmesi hususunda fermanlar da gönderilmekte idi. Nitekim 16 Temmuz 1658
tarihli ferman, Kayseri Kad s ndan Kayseri Sanca nda tahsili ferman olunan sürsat
mal n n toplanmas için gönderilen Ali Bekir e yard mc olunmas istenmi tir 79.

Yine sefer esnas nda askerî güzergâh üzerinde bulunmas sebebiyle
ordunun temel ihtiyaçlar n n bu bölgeden kar lanmas gerekmi ti. 25 May s 1667
tarihli belgeye göre Osmanl ordusunun sefer s ras nda güzergâh üzerinde bulunan
Kayseri merkezinde be gün, Mancusun ve Gesi köylerinde ise iki gün
konaklayacakt r. Sefere memur olan vezir el-Hac Mahmud Pa a kendisine vekil
olarak Ali A a y görevlendirerek, ordunun konaklayaca Kayseri de kalacaklar
yedi gün için gerekli olan zahire ve yiyeceklerin temini hususunda sorumlu
tutmu tur. Bu belgeye göre Kayseri den istenenler unlard r:

2 ekmek birer akçe olmak üzere 3 bin ekmek

her vukiyyesi 3 er akçeden 300 vukiyye lahm- ganem (koyun eti)

her vukiyyesi 10 ar akçeye 50 vukiyye asel(Bal)

her vukiyyesi 20 er akçeye 50 vukiyye revgan- sade (sade ya )

her vukiyyesi 5 er akçeye 100 vukiyye pirinç

her vukiyyesi 5 er akçeye 70 vukiyye dakik (un)

Yedi günde 27 kuzu ve 145 tavuk 

Kilesi 12 er akçe günlük 100 stanbul kilesi zahire geçerli narh üzerinden
Ali A a elinden al nm t r 80.

Kayseri ye bu i in maliyeti 5275 akçe, ilave olarak 27 kuzu ve 145 adet
tavu a mal olmu tur. Ordunun sefer güzergâh üzerinde bulunan Kayseri bunlar
aynî olarak temin etmi tir. Askerlerin ve atlar n n ihtiyaçlar bu ekilde temin
edilmi tir.

77 Göçer, a.g.e, s. 98.
78 nba , a.g.e., s. 225-226.
79 K S 70/2, s.170.
80 K S 74/1, s.11.
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Normal artlarda 600 akçe hâne ba na nüzul al nmas gerekmekte idi.
Fakat 1658 y l nda bu bölgede ayn tarihlerde sürsat vergisi topland için nüzul
vergisi 300 akçeye indirilmi tir81. Bu nedenle sürsat yükümlülü ü avâr z hânesine
dayanmazd ve evkaf mensuplar , madenci, çeltikçi gibi avâr zdan muaf zümreler
bu s fatlar yla sürsattan muaf olam yorlard .

Kad , voyvoda, evkaf mütevellileri, kethüdayerleri ve yeniçerilere kendi
aralar nda i birli i yaparak bedel-i sürsat, bedel-i nüzul akçelerinin muaf ve muaf 
olmayan reayadan zulm ve teaddi etmeden toplamalar airin kilesi 40 akçeye,
dakikin kilesi 80 akçeye, a nam n bir re si 160 akçeye, revgan- sade nin vukiyyesi
30 akçeye, ve asel in vukiyyesi 20 akçeye al na82. Sadece birim fiyatlar belirlenip
istenen miktar belirtiliyor ve bunlar n temini hususuna özen gösterilmesi
isteniyordu. stenen eyler halk n bizzat kendi üretti i ve kulland maddeler
oldu u için vergiden muaf olan reayadan da sürsat vergisine i tiraki istenmi tir. Bu
nedenle gerçek hâne ba na dü en sürsat vergisini tespit edemiyoruz. 

1656 tarihli defterde airin kilesi 40 akçe iken 1687 tarihli defterde 50
akçeye; unun kilesi 80 akçe iken 100 akçeye; koyun 160 akçe iken 200 akçeye
yükselmi tir. Bu maddelerin fiyatlar % 25 oran nda artm t r. Sade ya ve bal n
vukiyyesi ayn olarak kalm t . Bal 20 akçe, sade ya  30 akçedir83.

1668 tarihinde Kayseri merkez kazâdan 3500 kile arpa, 350 kile un, 200
koyun, 300 vukiyye sade ya , 100 vukiyye bal, 200 kantar saman, 50 araba
odun un bedeli ve Karahisar ve Yahyal dan 1200 kile arpa, 150 kile un, 50 koyun,
50 vukiyye sade ya , 30 vukiyye bal, 120 kantar saman, 30 araba odun un bedeli
istenmi tir ki toplam 424.800 akçe de erindedir.84. 512 avâr zhâneye sahip olan
Kayseri 230.400 akçe avâr z, 322.560 akçe nüzul vergisi ödüyordu. Bu rakamlara
bak l nca sürsat vergisinin daha yüksek oldu unu görülmektedir.

Bazen ekonomik artlar göz önüne al narak vergi indirimi yap lmaktayd .
Nitekim 1678 senesine mahsup olmak üzere Kayseri, Karahisar ve Yahyalu
Kad s ndan sefer s ras nda ihtiyaç olan zahirenin kar lanmas için sürsat
zahiresinin aynî yada nakdî olarak toplanmas hususunda ferman gönderilmi tir. Bu
fermana göre arpa kilesi 40 akçe, un: 90 akçe, koyun: 200 akçe, sade ya : 30 akçe,
bal: 20 akçe, reayan n hallerine bak larak tahsil olunmu tur. Merkezden gönderilen
deftere göre ödenmesi gereken miktar Kayseri kazâs n n 2 yük 29 bin akçe iken
bunun 76 bin 333 akçesi tenzil edilmi ve 152 bin 667 tahsil edilmi tir. Dolay s yla
merkezdeki kay tlarda ve kazâya gönderilen defterde istenen miktar belli olmas na
ra men, halk n malî durumuna bak larak bu kadar vergiyi ödeyemeyece i ön
görülerek vergi miktar nda indirim yap lm t r.

81 K S 66, s. 154
82 K S 66/2, s. 154
83 K S 66/2, s. 154 ; K S 96, s. 48
84 K S 78, s.281.
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Düzenli olarak her y l sürsat vergisi toplanmamakla olmamakla beraber
ihtiyaç durumunda seferin yap ld zamanlar sürsat vergisinin topland n
Kayseri den bazen aynî ço u zamanda nakdî olarak sürsat bedellerinin al nd n
görülmektedir(Tablo-7).

Tablo-7 Kayseri, Yahyal ve Karahisar Kazâlar Sürsat Vergisi 1(650-1700)

Defter
No

Sayfa Tarih Kayseri Karahisar ve 
Yahyal

Toplam Aç klama

70 23 1659 280000 92300 3203.5
esedî
kuru

Sürsat Bedel olarak 
al nm t r

74 11 1667 - - - Sürsat aynî olarak 
al nm t r

78 281 1668 316000 108800 424800 Sürsat Bedel olarak 
al nm t r

80 93-94 1672 229000 78600 307600 Sürsat Bedel olarak 
al nm t r

82 257-
258

1674 229000 77600 307600 Sürsat Bedel olarak 
al nm t r

81 23 1674 226000 82600 308600 Sürsat Bedel olarak 
al nm t r

87 178-
179

1677 152667 52400 Kayseri 2 yük 29000
akçeden 76.333 akçe
tenzil yap larak 152.667
akçeye, Karahisar ve
Yahyal 786.000
akçeden 26200 akçe
tenzil yap larak 52.400
akçeye indirilmi tir.
Sürsat Bedel olarak 
al nm t r

93 237 1684 229000 2796 esedî 
kuru

307600 Sürsat Bedel olarak 
al nm t r

86 31-32 1688 229000 77600 307600
96 48 1689 255500 91300 356800

akçe
3243
esedî
kuru

Sürsat Bedel olarak 
al nm t r

4. Avâr z, Nüzul ve Sürsat Vergilerinden La mc , Kürekçi, Beldar 
ve Güherçile temini

Avâr z ve nüzul vergileri, zaman zaman ihtiyaçlara göre para olarak de il
bir hizmet yada bir mal kar l nda da temin edilmekteydi. Güherçile aç s ndan



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :24 Y l:2008/1 (159-201 s.)

183

önemli bir merkez olan Kayseri den güherçile, kale bedenlerinde kullan lmak üzere
la mc veya gemilerde kullan lmak üzere kürekçi ihtiyac gündeme geldi i zaman
yine nüzul ve avâr z vergisi kar l nda sancaklardan kürekçi, beldar ve la mc
istenebiliyordu.

a. La mc , Kürekçi ve Beldâr temini

Anadolu ve Rumeli deki çe itli sancak ve kazâlardan temin edilen
la mc lar n ücretleri de geldikleri yerlerin ya da yak n bir sanca n veya kazân n
nüzul veya sürsat gelirlerinden temin edilmi tir. Böylece devlet, seferde
kullanaca hod-girifte la mc lar na verece i ücreti, çe itli yerlerden alaca
vergilerden kar lama yoluna gitmi tir. Mesela Kayseri kazâs ndan 200 adet
la mc 40 kuru ücret kar l nda devlete toplam 8.000 kuru a mal olmu tur.
Devlet la mc lara verilecek ücreti 1671-1672 Kayseri Sanca n n nüzul
bedelinden temin etmi tir85.

Donanma için kürekçi istendi i zaman elli hâne ba na bir kürekçi
ç kar l yordu. Di er hâneler de ç kard klar kürekçinin harçl n verirlerdi. Kürekçi
ihtiyac n kar lad ktan sonra kürekçi yerine bedel olarak para istenebilirdi86.

506 ve rub avâr z hânesi olan Kayseri Sanca ndan 1656 senesine
mahsup olmak üzere her bir hânesinden 400 akçe avâr z vergisi tahsil edilmesi için
emir gönderilmi ti. Avâr z vergisi ebnâ-y sipahiyândan Ahmed taraf ndan
toplanm t r. 1657 senesi için ziyade kürekçiye ihtiyaç oldu u için 1657 y l için bu
avâr z hânelerden kürekçi temin edilmi tir87.

Girit seferi için veya kale ku at lmas için Kayseri den gönderilen la mc ,
kürekçi, beldarlar n genellikle 10 avâr zhânesinden bir la mc , kürekçi, beldâr
olarak belirlendi ini bunlar n ücretlerinin de yine yöre halk n n nüzul veya avâr z
vergisinden temin edildi ini görülmektedir (Tablo-8).

85 Mehmet nba , Ukrayna da Osmanl lar Kamaniçe Seferi ve Organizasyonu (1672), Yeditepe
yay nlar , stanbul 2004, s.125.

86 Halil Sahilllio lu, Avâr z , D A, C. 4, stanbul 1991, s. 108-109.
87 K S 66/2, s. 134.
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Tablo-8 Kayseri Avâr zhânelerinden Beldar-La mc -Kürekçi ve Güherçile Temini

Defter
no

Sayfa
numaras

Tarih Aç klama

57 257 1650 513.5 avâr zhânesinden kürekçi temin edilecektir
66 134 1656 400 akçe, 1068 senesi için ziyade kürekçi gerekmektedir. 

Kayseri deki 506.25 avâr zhâneden kürekçi temin edilecektir, 
Müba ir için 50 akçe, 1067 senesine mahsuben al nan paradan
kürekçi temin edilecektir.

74 165 1066 Her avâr zhâneden 500 akçe beldar bedeli verelecek ve her 20
hâneden 1 kürekçi temin edilecektir.

78 222-223 1667 Kayserideki 426 avâr zhânesinden 1706 vukukiyye güherçile
gönderilmesi

78 228 1667 512.75 avâr zhânesinden beher 10 hâneden 1 beldar toplam 50
nefer beldar gönderilmesi

78 263-264 1667 512 avâr zhânesinden 600 akçe nüzulden 100 akçelik güherçile
gönderilme

77 159 1667 Bedel-i nüzul kar l nda güherçile gönderilmesi toplam 512.75
avâr zhânesinden 2051 vukiyye güherçile gönderilecektir.

77 158 1667 Kayseri den 512.75 ava rhânesinden her 10 hâneden 1 la mc
gönderilmesi hususunda. Toplam 50 nefer la mc . La mc
ücreti 3750 esedî kuru .

94 102 1687 503.75 avâr zhânesinden toplam 50 nefer kürekçi temin
edilecektir

96 66 1688 Kayseriden 4800, Karahisar dan 350, Yahyalu dan 350 toplam
5500 vukiyye güherçile gönderilmesi
Vukiyyesi 40 akçeden 22000 akçe

102 85 1695 Toplam 456.5 avâr zhânesinin her hânesinden beldar bedeli için
600 akçe toplanacakt r. Ceman: 456. rub 2, sümün 0.5
274050 akçe

103 221 1698 Beher hâneden 500 akçe toplanacak Yekun: 227937 akçe

b. Peksimet Temini

nsanlar n temel tüketim maddesi olan ekmek, ordunun harekât öncesinde
menzillerde bulundurulan undan devletin f r nlar nda ya da ücret kar l ba ka
f r nlarda yap lmaktayd . Peksimet ise ekme e göre daha dayan kl olan ve uzun
süre muhafaza edilebilen bir ekmek çe idi idi88. Karaman da vaki 3146 ve 1 rub
avâr zhânelerin 1657 senesine ait olmak üzere bedel-i nüzulleri her bir avâr z
hâneden üç yüz akçe nüzullerin al nmas ve bununla donanma-y hümayun için
peksimet yap lmas kararla t r lm t r89. XVII. Yüzy lda Karaman Eyaletine dahil
olan Kayseri Sanca 1657 senesi için nüzulhâne say s verilmemekle birlikte bir
önceki ve bir sonraki senelerde 509 avarzhânesi oldu una göre 1657 senesinde de
ayn nüzulhânesine say s na sahiptir. Dolay s yla Kayseri Sanca peksimet yap m
için 152.700 akçe göndermi tir.( Tablo-6)

88 Hava, Selçuk, XVII. Yüzy lda Osmanl Ordusuna Kayseri den Lojistik Destek , Türk Dünyas
Ara t rmalar Dergisi, S: 167, Mart-Nisan 2007, s. 170-171.; http:// www.os.ar.com/tezler/
sigetvar.pdf 23.12.2006, s.50.

89 K S 66/2, 130.
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c. Güherçile Temini

Karaman eyaletinde yedi yerde güherçile karhânesi vard r90. Sava larda
a r derece güherçile ihtiyac oldu u zaman ocakl güherçileden ayr olarak her
nüzulhâneden belli miktarda güherçile temin edilmesi hususunda fermanlar
yaz lm t r. Mesela 1667 y l nda Kandiye muhasaras s ras nda baruta ve
güherçileye ihtiyaç duyuldu u için Kayseri den 1668 y l na ait olmak üzere her
sene mühimmat için al nan alt ar yüz akçenin nuzül bedellerinin yüz akçesine hali
güherçile gönderilmesi istenmi tir91. Yüzer akçe kar l nda her hâneden dörder
vukiyye güherçile tahsil olunmas olunacakt r. Kayseri bu dönemde 512.5 ve rub
0.5 nüzulhânesi olup toplam 2051 vukiyye güherçile gönderilecektir. Özellikle
güherçilenin çok önemli oldu u vurgulanarak kesinlikle güherçile yoktur demeyip
muhakkak surette temin edilip gönderilmesi hususuna hassasiyet gösterilmesi
belgelerde belirtilmektedir92.

Sonuç

Merkezi hükümet taraf ndan gönderilen fermanlarla devletin istemi
oldu u avâr z, nüzul ve sürsat vergileri bizzat kad n n önderli inde toplanmakta
idi. Sanca n en büyük amiri konumunda olan kad merkezi hükümetçe
görevlendirilen memurlar n görevlerini ifa etmelerine yard mc oluyor, ayn
zamanda kazâ merkezinde bulunan di er devlet görevlilerin bunlarla i birli i
yaparak vergilerin bir an önce toplanmas na katk da bulunuyorlard . Merkezde
bulunan defterlerin yan s ra mevkufât defteri suretleri de kazâ merkezlerinde
vergiler toplan rken merkezden gönderilmekte bu nedenle kad lar n ellerinde bu
defterlerin sureti bulunmakta idi. Zira gelen emirleri uygulayan ve vergilerin
toplanmas nda birinci derecede önemli ki i kad oldu u için bölgesel nitelikli en
sa l kl bilgiler yine onun eli ve emri alt nda olmas gerekiyordu. Ayr ca vergi
toplan rken ç kan s k nt larda kad lar taraf ndan çözümlenmekte idi.

Kayseri Sanca , XVII. yüzy l n ikinci yar s nda avâr z, nüzul ve sürsat
vergilerinin ço unlu unu bedel olarak vermi tir. Zira bu dönemde yap lan seferler
Girit, Kamaniçe, Erdel üzerine yap ld için bu bölgelerde Kayseri Sanca ndan
uzak olmas sebebiyle zahire ve ordunun temel ihtiyaçlar n n aynî olarak ödenmesi
mümkün olmad için bedel olarak bu vergiler ödenmi tir. Bunun yan s ra
ordunun ihtiyac olan la mc , beldâr, gibi askeri görevlilerin ve yine barut
yap m nda kullan lan güherçile temini hususunda nüzul ve sürsat vergileri
kullan lm t r. Sadece Anadolu da ba gösteren Abaza Hasan, Kürd Mehmed ve
Gürcü Nebi ayaklanmas sebebiyle bu isyan bast rmakla görevlendirilen ordunun
u rad yerlerden biri olan Kayseri den aynî olarak vergi talep edilmi tir.

90 K S 63, s.118.
91 K S 77/2, s.158.
92 K S 77/1, , s.159.
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XVII. yüzy l devlet otoritesinin eski güç ve ha metini kaybetti i dönemdir.
Devlet, bir taraftan Avusturya, Lehistan ve Venedik ile yap lan sava larla
u ra rken bir yandan da iç isyanlarla Abaza Hasan ve Gürcü Nebi ayaklanmalar
ile u ra m t r. Vergi yükü a rla an köylüler çiftini terk ederek ba ka bölgelere
göç etmek zorunda kalm t r. Bu nedenle avâr zhâne say lar nda bir azal meydana
gelmi tir.

Kayseri Sanca na tabi Yahyal ve Karahisar avârzhâneleri 96.5 den
61.75 e dü mü tür ki % 36 oran nda bir dü ü ya and n görmekteyiz. Bu dü ü e
sebep kazâlarda ya ayan gayrimüslim Osmanl tebaas n n stanbul a arzuhal
göndererek maddi durumlar n n iyi olmad n söyleyerek avâr zhâne indirimi
konusunda talepte bulunmalar idi. Devlet gayrimüslimlerin maddi durumlar n
kad dan ald bilgiler do rultusunda do rulayarak avâr zhânelerinde indirim
yapm t . Bu dönem Kayseri Kazâ merkezinde ya ayan Müslüman hânelerin 108
avâr zhânesinden den 106 avâr zhânesine inmi tir ki %. 1.8 oran nda bir azal
vard r ki elli y ll k bir dönem için fazla olmad n söyleyebiliriz.
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EKLER

Tablo-9 ( 1066 TAR HL KAYSER L VÂSINDAK AVÂRIZHÂNELER)93

Kayseri Avâr z Hâneleri94

Mahalle
Ad

Avâr zhânesi Mahalle Ad Avâr zhânesi Mahalle Ad Avâr zhânesi

Yenice 2.5 hâne ve 
sümün

 Seydiyar 
Gazi

1 hâne ve rub  Yalman 3 hâne ve 
sümün

 Bozatlu 5.5 hâne  Kaban  0.5 ve sümün  Depecik 3 hâne ve 
sümün

Cemaat-i
Mescid-i
hasan
Fakih

3 hâne Cemaat-i
Mescid-i Kara 
Kürkçü

3 hâne Cemaat-i
Mescid-i
Hamurcu

4 hâne

 Musa Gazi 1 hâne  Mumcu Halil 1 hâne  Kalenderhâne 4 hâne
 Hunad 3.5 ve sümün Ta g nc k 4 hâne Kebe lyas 8.5 hâne
 Hacet 1.5 hâne ve

rub
eyh

Taceddin
1.5 hâne ve
rub 1

Hac K l ç 4 hâne

Hac Arab 3.5 hâne  Hisayunlu 10.5 hâne
rub 1

 Gülük 4.5 hâne

Cemaat-i
eyh

Hac lu(?)

3.5 hâne ve
rub 1

Dani mendlü 1 hâne rub  Emir Sultan 2 hâne

Tac K z l 0.5 Camii-i Kebir 1 hâne ve
sümün

Eskibezazistan 2 hâne

 Lala 0.5 ve sümün  Baldöktü 1 hâne Hac Mansur 1.5 hâne
 Hac vaz 0.5 ve sümün  Alaca Mescid N sf hâne 0.5 Hürrem Çavu 0.5 ve sümün
 Konaklar 0.5 Tus 1.5 hâne ve 

rub 1
 Kürtler 4.5 hâne ve 

rub 1
Merkebci 1.5 hâne ve 

rub 1
 Tutak 1.5 hâne ve 

rub 1
 Mükremin 2 hâne ve 

rub 1
Hac

Abdullah
3 hâne ve rub
1

 Hasbek 6 hâne rub 1 Varsaklar Rub 3

 Sultan 
hamam

Rub 3 Sas k tabi-i
arkiyan

6 hâne rub 1
ve sümün

( ) 2 hâne ve rub
1

 Dader 1.5 hâne rub
1

 Sayeci 1.5 hâne Tarakç 3.5 hâne ve 
rub 1

F r nc
tabi-i ( )

1.5 hâne ve 
sümün

Cemaat-i
Numan tabi-i
Tavukçu

1.5 hâne ve 
rub 1

Eslem Pa a 4 hâne ve rub
1

Selman 5 hâne ve 
sümün 1

Cemaat-i
Selald tabi-i
Selman

4 hâne ve 
sümün

Cemaat-i s n kç
tabi-i Selman

4 hâne ve 
sümün

93 Köy ve mahalle isimleri okunurken daha önce yap lm çal malar olan Mustafa Keskin, Kayseri
Nüfus Müfredat Defteri 1831-1869), Kayseri Büyük ehir Belediyesi Yay nlar , Kayseri 2000;
Mehmet nba , XVI.YY. Ba lar nda Kayseri, l Kültür Müdürlü ü Yay nlar , Kayseri 1992;
Hüseyin Cömert, Kayseri de lk Nüfus Say m 1831, l Kültür Müdürlü ü Yay n , Kayseri
1993 den faydalan lm t r.

94 K S 65, s. 96-97
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Cemaat-i
Köyy kan
tabi-i
Selman

3 hâne ve 
sümün

Cemaat-i
Rumiyan

( ) Rub 1 Cemaat-i
sisliyan

3.5 hâne ve 
rub 1

ehreküstü 3.5 hâne Cemaat-i
Kethüda tabi-i

ehreküstü

4 hâne Cemaat-i
Aydo du tabi-i

ehreküstü

4 hâne

Kiçi kap 1.5 hâne Mahalle-i
Gürcü

1.5 hâne Mermerlü 1.5 hâne ve 
rub

Karakeçili 1.5 hâne Oduncu 5 hâne Bekta 3.5 hâne ve 
rub 1.5

Cemaat-i
Karabid
tabi-i
Bekta

1.5 hâne Cemaat-i
Arakil tabi-i
Bekta

1.5 hâne

Yekun: 195 hana 1 sümün (Yüzdoksan be ve sümün)

Nahiye-i Köstere tabi-i Kayseriyye95

Karye Ad Avâr zhânesi Karye Ad Avâr zhânesi Karye Ad Avâr zhânesi
Ulubürüng
üz

4 hâne  Kabaklu ma 
Hac Pa a

1 hâne  Sakal Tutan ma 
Ard ç

Rub 1

 Gesi ma
( )

5 hâne ve rub
1

 Maracak sümün Süleymanlu rub 1

 Dimideresi 
ma
Mutasarr f

Rub 3 A a
Basatlu

Hâne n sf 0.5 ahmelik rub 1

 Gökse 3 hâne stefene 2.5 ve rub 1  Kuruköprü ma 
Salk ma

rub 1.5

( ) rub 1 Sar Fak l rub 1  Haslu Rub 1
 Mardin Rub 1  Darsiyak 

ma( )
6.5 hâne sbudun 1 hâne ve rub

( ) ( )  Nizye 4 hâne Ççöten ma 
Vartin

 0.5

 Vekse 2 hâne ve rub
1

 Zincidere 2 hâne Kiçibürüngüz 1.5 hâne

 Kamaro(?) Rub 1  Baynal Rub 1  Efkere 12 hâne
Hisarc k 4 hâne Bala Gesi 5.5 hâne  Endürlük 2.5 hâne

 Semer,
( )

Rub 3 eyh Budak Rub 3 ( ) Rub 1

T ravi in Rub 3 Kepez Rub 1  Köbi 0.5
 Üskubî 2 hâne rub 1 Sar msakl 2.5 hâne K ranard Rub 3
Koçça z  0.5  Gömeç 0.5 A çakaya 1 hâne

 Kestin ma 
Gergarin
(?)

4 hâne Sar
Mehmedlü

2 hâne ve rub
1

( ) Rub 1

 Esbile ma
( )

Rub 1 A rnas 4.5 hâne ve 
rub 1

Tomarza 4.5 hâne

Yekun: 94 hâne rub 1.5 (Yekun doksan dört hâne rub 1.5)

95 K S 65, s. 97
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Nahiye-i Sahra Tabi-i Kayseriyye96

Karye
Ad

Avâr zhânesi Karye Ad Avâr zhânesi Karye Ad Avâr zhânesi

C rgalan 1 hâne Sarayc k N sf hâne 0.5  Sakar (?) Rub 1
Karye-i
Horsana

1.5 hâne Barsama 1 hâne Viran ehir
( )

Rub 1

Gömeç 1 hâne ve
sümün 1

 Benircenu N sf hâne 0.5 Karakaya 1 hâne

 Oyma aç
ma

Rub 3 Erkilat ma
( )

11. 5 hâne  Talas 14.5 hâne

Tavnusun
5 hâne rub 1 Hac lar 1.5 hâne ve 

sümün
 Venk 3.5 hâne ve rub

ve sümün
Karye-i
Köse
Ahmedlü

N sf hâne 0.5 Zerve ma ( ) N sf 0.5  Salur 2 hâne

Mancusun 6 hâne  Hasan Alp 1 hâne ve 
rub

Yorgama ma 
Elagöz

3 hâne ve 
sümün

Tatasun  0.5 K z k 3 hâne ve 
rub 1

Karahac lu  0.5

C rlavuk 4 hâne Yaz r 1 hâne A in 2 hâne
Yenice Rub 3 Arg nc k 2.5 hâne Anbarlu ma 

mutasarr f
Rub 1

Seydi
Hac lu

0.5  Keykubad Rub 1.5 Bo anlu Rub 1

 Germir 11 hâne Sürtme Rub 1 Karaöyü ü N sf 0.5
 Kamarlu 0.5 K z lviran 3 hâne
Yekun: 102.5 hâne (Yüziki buçuk hâne).

Nahiye-i slamlu tabi-i Kayseriyye97

Karye
Ad

Avâr zhânesi Karye Ad Avâr zhânesi Karye Ad Avâr zhânesi

( ) Rub 1 ( ) N sf hâne 0.5 Tata Rub 3
 Yalman N sf hâne 0.5  Karakilise Rub 1 Demirciler Rub 1
Küçük

( )
Rub 1 Höbek sümün  Bayram 

Hac lu
Rub 3

Ömerlü Rub 1 ( ) Rub 1 Mahzemin 2 hâne

Emmiler
N sf hâne 0.5 Bozca N sf hâne 0.5 lik Fakih Rub 3

 Çukur 4.5 hâne Yüre ir Rub 1  Hisayunlu N sf hâne 0.5
 Molu 7.5 hâne ( ) N sf hâne 0.5  Gömür 1 hâne
Eyimli N sf hâne 0.5  Gülli (?) 1 hâne Boyac lu 2.5 hâne
Çörten 1.5 hâne ve 

ru.b 1
( ) Rub 1 Konaklar N sf hâne 0.5

 Süksün N sf hâne 0.5 Ta an N sf hâne 0.5 Ebiç N sf hâne 0.5

Hamadar 1 hâne Çuka Rub 3 Uyruk Ru.b 1

( ) Rub 1 ( ) 1.5 hâne Kara ( ) sümün
Yekun: 33 hâne (otuzüç hâne)

Kazâ-i Kayseriyye Yekun: 421. 5 hâne ve rub 1

96 K S 65, s. 97-98
97 K S 65, s. 98-99
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Tablo-10 (1107 TAR HL KAYSER L VÂSINDAK AVÂRIZHÂNELER98)
bu 1097 senesine mahsup olmak üzere Kayseri ea kazâs ndan emri-i ni an ve suret-i defter i

mevkufat mucebince cem ve tahsili laz m olan avâr z ve bedel-i nüzul hânesinden Kayseriyye
Müslümanlar n n 108 ve 3.5 rub hânelerinin beher hânesinden 11 er kuru 70 er akçe, nefs-i
Kayseriyye zimmi 68 ve 1 rub hânelerinin beher hânesinden 11 er kuru ve yetmi er akçe ve kuran n
18 kesir hânesinde mevcut olan 197 ve 1 rub hânesinden zam olunduktan sonra beher hânesinden
12 er kuru ve 70 er akçe tahsil olunmak üzere cümle Hac lar ve kethüdalar marifetiyle tahsildar
yedine verilen mevcud hâne defter-i cedid vech-i ati üzere zikr olunur.
Mahalle-i Müslüman

Mahalle
Ad

Avâr zhânesi Mahalle Ad Avâr zhânesi Mahalle Ad Avâr zhânesi

Yenice 4 hâne Seydiyar Gazi 1 hâne ve rub  Yalman 1 ahne
Bozatlu 5.5 hâne Kaban 0.5 ve sümün  Depecik 1
Cemaat-i
Mescid-i
hasan
Fakih

4 hâne Cemaat-i
Mescid-i Kara 
Kürkçü

3 hâne  Hamurcu 4 hâne

 Musa Gazi 1 hâne  Mumcu Halil 1 hâne
Kalenderhâne

4 hâne

 Hunad 4.5 hâne Ta g nc k 4 hâne Kebe lyas 8.5 hâne
 Hacet 1.5 hâne ve

rub
eyh

Taceddin
1.5 hâne ve
rub 1

Hac K l ç 4 hâne

Hac Arab 3.5 hâne  Hisayunlu 10.5 hâne
rub 1

 Gülük 4.5 hâne

Cemaat-i
eyh

Bahçevan
(?)

3 hâne  Köse 
Dani mendlü

rub  Emir Sultan 2 hâne

Tac K z l 0.5  Camii-i
Kebir

1 hâne Eskibezazis-
tan

2 hâne

Lala 2.5  Baldöktü 1 hâne Hac Mansur 1.5 hâne
Hac vaz 0.5 ve sümün  Alaca Mescid 0.5 ve sümün Hürrem

Çavu
0.5 ve sümün

Konaklar N sf hâne 0.5  Tus 1.5 hâne ve 
rub 1

 Kürtler 4.5 hâne ve 
rub 1

 Merkebci 1.5 hâne ve 
rub 1

Tutak 1.5 hâne ve 
rub 1

Mükremin 2 hâne ve 
rub 1

Hac
Abdullah

2 hâne ve rub
1

 Hasbek 4.5 hâne rub
1

Toplam: 108 hâne 3.5 rub avâr zhânesi vard r.

Kefere mahallat n n 68 ve 1 rub hânesinden on birer kuru 70 er akçe ceman 774.5 kuru 27 akçe
isabet etmi tir99.

98 K S 102, s. 80-82.
99 K S 102, s. 80.
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Nahiye-i Köstere tabi-i Kayseriyye100
Karye Ad Avâr zhânesi Karye Ad Avâr zhânesi Karye ad Avâr zhânesi
Endürlük 5.5 hâne  Zincidere 2 hâne  Akçakaya 1 hâne 1rub
 Estefene 2.5 hâne Hisarc k 2.5 hâne K ranard Rub 3
 Efkere 9 hâne Darsiyak 5 hâne  Nizye 4 hâne
Salk ma

ma
Kuruköprü

Rub 1.5  Kiçibürüngüz 2 hâne A rnas 1 hâne rub 1

 Bala Gesi 3.5 hâne rub
1

 Üskübî 2 hâne rub 1 Ulubürüngüz 2 hâne

 Vekse 2 hâne 1 rub  Gesi me 
Gücekî

3.5 hâne  Isbudun 1 hâne 1 rub

Barsama Rbu 3 Gergeme 3 hâne Sarm sakl 4 hâne
 Kepez Rub 1  Selmanlu Rub 1  Sason Rub 1
Viranc k Rub 1 Sakal Tutan Rub 1 Tradvi n Rub 3

Gömür Rub 1  Sar Fakihli Rub 1 ( ) Rub 1
Göre(?) 0.5  Mardin Rub 1 Karahak Sümün 1
Gergürün 2 hâne ( ) 2 hâne Tomarza 4.5 hâne

eyh
Bezan

Rub 3 Ferahat 1 hâne rub 1  Basatlu 0.5

( ) Rub 1 ( ) Rub 1 ( ) Rub 1
 Dimidere 0.5
Yekun: Yaln z 75 hânedir.

Nahiye-i Sahra tabi-i Kayseriyye 101

Karye Ad Avâr zhânesi Karye Ad Avâr zhânesi Karye Ad Avâr zhânesi
C rgalan 1 hâne Mancusun

cemaati
müslüman

4 hâne Sakar (?) Rub 1

 Horsana 1.5 hâne Di er
Mancusun
cemaati
Zimmiyan

10 hâne  Karavak 0.5

 Gömeç 1 hâne ve 
sümün 1

 Karafakih 1 hâne Sarayc k Rub 1

Oyma aç
ma

Rub 3  Erkilat ma.. 11. 5 hâne  Talas 14.5 hâne

 Tavnusun 5 hâne rub 1  Hac lar 1.5 hâne ve 
sümün

 Venk 3.5 hâne ve rub

( ) 1 hâne  Zerve ma
( )

 0.5 Salur 2 hâne

 Mancusun 6 hâne  Hasan Alp 1 hâne ve rub Yorgama ma 
Elagöz

3.5 hâne ve rub

 Tatasun N sf hâne 0.5 K z k 3 hâne ve rub
1

SultahHan Rub 1

C rlavuk 4 hâne Yaz r 1 hâne A in 2 hâne
Yenice Rub 3 Arg nc k 2.5 hâne  Anbarlu ma 

mutasarr f
Rub 1

100 K S 102, s. 80-81.
101 K S 102, s. 81
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 Germir 11 hâne  Keykubad Rub 1.5 Bo anlu 1.5 hâne Rub 1
 Kamarlu  0.5 Sürtme Rub 1 K z lviran 3 hâne
Yekun: 93.5 ve rub hâne.

Nahiye-i slamlu tabi-i Kayseriyye 102

Karye Ad Avâr zhânesi Karye Ad Avâr zhânesi Karye Ad Avâr zhânesi
 Taar maa 
Bosta

Rub 1
H rsanoz(sars
anoz)

Rub 1 Tata Rub 3

Yemliha
ma Belbe i

Rub 3 Küçük Kavak Rub 1  Kara Kinisa Rub 1

 Hisayunlu 0.5  Höbek Sümün 1  Mahzemin 2 hâne
 Eyimli 0.5  Bayram 

Hac lu
Rub 3 Yuval Rub 3

( ) 3 hâne  Gömür 1 hâne  Gülli 1 hâne
Boyac l 2.5 hâne  H rka 3 hâne  Taf 1 hâne

 Bozca 2 hâne Tekye 1 hâne Molu 7 hâne
Amarat  0.5 Çevril 1.5 hâne rub 1 Ta an 0.5
 Ebiç 0.5 Karasu Sümün 1 Toklu 0.5
 Obruk Rub 1
Yekun: 28.5 hânedir.

Yekun: Sahra, slamlu, Köstere nahiyesindeki köyler: 197 ve 1 rub hânedir103.

Oldurki, Kuran n . harab ve ahalisi peri an olma la .. tahsili mümkün olmayub bala mestur kura
defterinde olan 197 ve 1 rub mevcud hâneye zam olunan kesir hânedir ki cümle Hac lar ve ahali-i
vilayet marifetiyle ifraz ve vech-i ati üzerinde zikr olunur.

Karye Ad Avâr zhânesi Karye Ad Avâr zhânesi Karye Ad Avâr zhânesi
Saçlu ma
Hac Pa a

1 hâne ah Melik Rub 1 Boyalu Sümün 1

 Yamaçlu Sümün1 Çöten ma 
Vartan

0.5  Kiçibürüngüz 1 hâne

( ) 1 hâne Sar msaklu 1.5 Koça z Rub 3
 Çüregir 1 hâne rub 1 Tekye 0.5 Saz Sarayc k 0.5 hâne
 Barsama Rub 1 Bezircilü Rub 3  Köse 

Ahmedlü
Rub 2

 Salur 1 hâne Kara Hac lu 0.5 Seydi Hac lu 0.5
 Tahar Rub 1  Demircilü Rub 1  Ahmed 

Hisar
Rub 1

Çukur 1.5 hâne Yüregir Rub 1  Konaklar Rub 2
 Süksün Rub 2 Yass ca Rub 2 A rnas 3.5

Yekun: 18 hâne

102 K S 102, s. 81-82
103 K S 102, s. 82.
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Tablo- 11 (1111 TAR HL KAYSER L VÂSINDAK AVÂRIZHÂNELER)

ehrin 106 ve 3 rub Müslüman hânesinden ve 68 ve rub 1 kefere hânesinden 10 a kuru bir sümün
noksan
186 n sf ve sümün avâr z ve nüzul hanalerenen her birinden 11 kuru ve 47 er akçe104 al nacakt r.
Mahalle-i Müslüman 105

Mahalle
Ad

Avâr zhânesi Mahalle Ad Avâr zhânesi Mahalle Ad Avâr zhânesi

 Hunad 4.5 Kürtler 4.5 rub 1
Kalenderhâne

2

Hac K l ç 4  Yenice 4 Hasbek 2.5 rub1

Bozatlu 5.5 Ta g nç k 4  Bahçevan 3
 Gülük 3.5  Eski 

Bezazistan
2 Kebe lyas

(?)
8.5

 Hamurcu 4 ( ) 4  Hasan Fakih 3 hâne ve 
sümün

KaraKürkç
ü

3 Hac Mansur 1.5  Tutak 1.5 ve rub 1

 Tus 1.5 ve rub 1  Konaklar 0.5  Darsiyak Rub
 Lala 3.5 eyh

Taceddin
1.5 ve rub 1  Hisayunlu 10.5 ve rub

 Seydiyar 
Gazi

.. rub Baldöktü 1  Alaca Mescid ( ) sümün 1

 Mükremin 2 ve rub 1 Hac
Abdullah

2 ve rub 1  Hürrem 
Çavu

0.5 ve rub 1

Hac Arab 3.5 Tac K z l ( )  Emir Sultan 3
 Mumcu 
Halil

Rub 1 Cami Kebir 1 Hac Ivaz ( )

Dani mend ..rub  Hacet ( )  Kaban 0.5 sümün 1

 Musa Gazi ( )
Yekun: 106 hâne 3 rub ve sümün 2

Keferenin 68 ve rub hânesi olup hesab- merkum üzere isabet eden 675.5

104 K S 106, s. 115-116
105 K S 106, s. 115-116
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Nahiye-i Köstere tabi-i Kayseriyye 106

Karye Ad Avâr zhânesi Karye Ad Avâr zhânesi Karye Ad Avâr zhânesi
Hisarc k 2.5 K ranard Rub 1 A cain 1 ve rub
Battal rub 1 Salkuma ma 

Kuru Köprü
1.5 ve rub 1 ( ) 2

Ulubürüng
üz

2 A rnas 1.5 Kiçibürüngüz rub 3

Sar msakl 3.5 Kepez Rub 1 Gergirum 2

Sar
Mehmedlü

0.5 Dimideresi 0.5 sbudun 1 ve rub 1

( ) 2 ve rub Üskübî 2 ve rub 1 ( ) 1.5
Barsama Rub 3 Süleymanlu Rub 1 Manac k Sümün 1
Sosun Rub 1 ( ) Rub 1 T ravi in 0.5
Tomarza 3.5 Gence 1.5 ( ) 2

Sar
Mehmedlü

0.5 Kubi 0.5 Kanad rub 1

Gömür Ru.b 1 Söseke Rub 1 Sakal Tutan Rub 1
Sar ( ) Rub 1 Mardin Rub 1 Esbile Rub 1
eyh

Budak
0.5 Karain 1 Darsiyak 5

Nizye 4 Sakl 0.5 Efkere 9
Bala Gesi 3.5 Gesi 3.5 Estefene 1.5
Endürlük 5.5 eyh

Mehmed
Rub 1

Ceman yekun: 71 hâne ve rub

Nahiye-i Sahra tabi-i Kayseriyye 107

Karye Ad Avâr zhânesi Karye Ad Avâr zhânesi Karye Ad Avâr zhânesi
Haslar 1.5 ve sümün 

1
K z lviran 3 Sütme Rub 1

Sakar Rub 1 Bogolu Rub 1 Anbarl Rub1
Keykubad Rub 1 Yenice 0.5 Oyma A aç Rub 3
Yorgat ma 

Alagöz
2 ve rub 3 Hasan Alp 1.5 Yaz r Rub 1

A in 1 ve rub 1 Arg nc k 1 ve rub 1 Horsana 1.5
Harglat 1 Kamarlu Rub 1 Tutasun 0.5
Sakar 1 Kara mek 0.5 Kazâba 3 ve rub 1
Mancusun 6 Güleç 1 ve sümün Karakaya 1
Sarayc k Rub 1 Venk 3.5 ve rub Tavatun 5 ve rub
Germir 11 Tasu 13.5 Mancusun 12

Erkilat 10.5 Sultan Han Rub. 1 Zerve ma 
Gmerik

0.5

Ya mur Rub
C rlavuk avâr zdan muaf ancak nüzulden al nacakt r.
Yekun: 88 ve rub1

106 K S 106, s. 115-116
107 K S 106, s. 115-116
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Nahiye-i slamlu tabi-i Kayseriyye 108

Karye Ad Avâr zhânesi Karye Ad Avâr zhânesi Karye Ad Avâr zhânesi
Molu 6 Hac l Rub 3 Eyvani Rub 3
Gülli 1 Turha 0.5 H rka Rbu 3
Tan.. ma 

Bosna
Rub 1 Kara( ) Rub 1 Yemliha Rub 3

Küçük Kavak Rub 1 Çukur 3 Dada Rub 3
Ebiç 0.5 ( ) 0.5 Çevril 1.5
( ) 1.5 ( ) Rub 1 Höbek Sümün 1

Eyimli Rub 1 Amarat 0.5 stefene 3.5
Yüregir Sümün 1 ( ) Rub 1 Karasu Sümün 1
Tekye 1 Taf Rub 1 Menzimin.. 1.5
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Tablo-12 Hâne-i Kefere Kazâ-i Kayseriyye109.
Mahalle/
Cemaat Ad

Hâne Say s Mahalle/
Cemaat Ad

Hâne Say s Mahalle/
Cemaat Ad

Hâne Say s

 Tepecik 13  Hisayunlu 21  Emir Sultan 24
Tac K z l 3  El-Hac

Mansur
4 Karakeçi 2

 Tutak 9 Veled Sultan 8  Sultan 
Hamam

13

arkiyan c
Cemaat-i
Sas k

48 Elsem Pa a 45  Harput 48

Tata 29  Sayeci 20  Tavukçu 71
ehre Küstü 46 Yenice Kap 19 Hamurcu 16

 Mermerlü 23  Karakeçili 26  Oduncu 90
Bekta 64 Cemaat-

Sas k
21 Cemaat-i

Kücek tabi-i
Elsem pa a

12

Cemaat-i
F r nc tabi-i
Tavukçu

23 Cemaat-i
Selman

47 Cemaat-i
Selald

60

Cemaat-i
s n kç tabi-i
Selman

40 Cemaat-i
Köyy kan

47 Cemaat-i
Rumiyan

44

Cemaat-i
Sisliyan
Ta ra der
mahalle-i
Selman

52 Cemaat-i
kethüda tabi-i

ehre Küstü

51 Cemaat-i
Aydo du
tabi-i ehre
Küstü

47

Cemaat-i
Arzman

26 Cemaat-i
Gelgehek

27 Cemaat-i
Batman tabi-i
Tavukçu

26

Yekun: Hâneha-i cemaat-i mahalle-i mezkure 1165 hânedir.

108 K S 106 , s. 115-116
109 K S 82, s. 288-290
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Perakende-i Kayseriyye110.
Yer Ad Hâne

Say s
Yer Ad Hâne Say s Yer Ad Hâne Say s

H z r Pa a
( )

14 ( ) 3 Hökne 8

Rezecin 4 Hassa 4 erman 2
Karaca
Venk

3 Y lank rd tabi-i
Timurcu Bugan

7 ( ) 3

Zirehor 3 ( ) 7 E rek 6
Kave ( ) 5 Ekrer 30 Çebni 15
Rum De in 19
Yekun: 133 hâne

Nahiye-i Sahra tabi-i Kayseriyye111.
Karye Ad Hâne

Say s
Karye Ad Hâne Say s Karye Ad Hâne Say s

Manc n 199  Erkilat 86 Talas 187
Tavnusun 75  Venk 51 Mancusun 81
Germir 122
Yekun: 801 hâne

Nahiye-i Köstere tabi-i Kayseriyye112.
Karye Ad Hâne

Say s
Karye Ad Hâne Say s Karye ad Hâne Say s

Isb d n 12  Germir 55 (?) Ulubürüngüz 21
Gesi 46  Darsiyak 90  Estefene 24
Vekse 21 Zincidere 31 Kiçi

Bürüngüz
12

Efkere 163 Bala Gesi 90  Endürlük 60
 Üskübi 19 Sar msaklu 27 A rnas 40
 Tomarza 
vakf Ahmed
Pa a

65 ( ) 21 Cemaat-i
Gerguriç

21

Sar
Mehmedlü

17  Gergeme 30

Yekun: 860 hâne

Naheye-i slamlu tabi-i Kayseriyye113

Karye Ad Hâne
Say s

Karye Ad Hâne Say s Karye ad Hâne Say s

 Molu 54  Çukur 11
Yekun: 65 hâne
Yekun- hâneha-i kura-i mezkureteyn 
Yaln z 3032 hânedir. Tahriren fi 5 evval 1084114.

110 K S 82, s. 288-290
111 K S 82, s. 288-290
112 K S 82, s. 288-290
113 K S 82, s. 288-290
114 K S 82, s. 288-290
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Tablo-13 (1647 ve 1692 y llar nda Kayseri nin baz mahalle ve köylerinde nüfus)115

Mahalle veya köyün ad 1647 1692
A rnas Köyü 50 18
Darsiyak Köyü 90 106
Efkere Köyü 162 110
Endürlük (Andronik) 
Köyü

60 163

Erkilat Köyü 86 196
Germir Köyü 123 -
Molu Köyü 65 54
Oduncu mahallesi 90 92
Talas Köyü 187 498
Tavnusun Köyü 15 102
Tomarza 77 353
Uluburüngüz Köyü 20 -
Üskübî Köyü 19 21
Vekse Köyü 19 21

B BL YOGRAFYA

A.AR V MALZEMELER
1.BA BAKANLIK OSMANLI AR V
KAYSER ER YE S C LLER

57 Numaral Kayseri er iyye Sicili

63/2 Numaral Kayseri er iyye Sicili, H.1058-1065/M 1648-1654

64 Numaral Kayseri er iyye Sicili,  H.1066/ M.1656

71 Numaral Kayseri er iyye Sicili, H.1070-1071/M .1660

73 Numaral Kayseri er iyye Sicili, H.1071-1072/ M. 1660-1662

74/2 Numaral Kayseri er iyye Sicili H. 1072-1078/ M. 1664-

76 Numaral Kayseri er iyye Sicili H. 1075-1076/ M. 1665

77/2 Numaral Kayseri er iyye Sicili H. 1078/ M. 1667

78 Numaral Kayseri er iyye Sicili H. 1078-1079/ M. 1668

79 Numaral Kayseri er iyye Sicili H. 1082/ M. 1671

80 Numaral Kayseri er iyye Sicili H. 1083/ M. 1672

82 Numaral Kayseri er iyye Sicili H. 1085/ M. 1674

83 Numaral Kayseri er iyye Sicili H. 1085/ M. 1674

85 Numaral Kayseri er iyye SiciliH. 1088/ M. 1677

115 nba , a.g.m, s. 28-30
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86 Numaral Kayseri er iyye Sicili. H.1088/ M. 1677

87 Numaral Kayseri er iyye Sicili H. 1088/ M. 1677

89 Numaral Kayseri er iyye Sicili H. 1093/ M. 1682.

93 Numaral Kayseri erii iyye Sicili H. 1095/ M. 1683

94 Numaral Kayseri er iyye Sicili H. 1097-1099/ M. 1686-

95 Numaral Kayseri er iyye Sicili H. 1099/ M. 1687

97 Numaral Kayseri er iyye Sicili H. 11101/ M. 1689

98 Numaral Kayseri er iyye Sicili H:.1102/ M. 1690

99 Numaral Kayseri er iyye Sicili H. 1103/ M. 1691

100 Numaral Kayseri er iyye Sicili H. 1104/ M. 1692

101 Numaral Kayseri er iyye Sicili H. 1106/M. 1694

102 Numaral Kayseri er iyye Sicili H. 1107/ M. 1695

103 Numaral Kayseri er iyye Sicili H. 1108/ M.1696

105 Numaral Kayseri er iyye Sicili H. 1110/ M. 1698

106 Numaral Kayseri er iyye Sicili H. 1111/M. 1699

2. KAYTAM AR V NDE BULUNAN L SANS, YÜKSEK L SANS VE
DOKTARA TEZ OLARAK HAZIRLANMI S C LLER

63/1 Numaral Kayseri er iyye Sicili (Lisans Ö rencileri taraf ndan bitirme tezi
olarak haz rlanm t r)

68 Numaral Kayseri er iyye Sicili

70 Nolu Kayseri er iyye Sicili (Erciyes Üniversitesi ö rencileri taraf ndan lisans
tezi olarak haz rlanm t r), Kayseri 1998.

AKKAN, Meltem, 60/2 Nolu Kayseri er iyye Sicili Transkripsiyon ve
De erlendirmesi, Kayseri (Bas lmam Yüksek Lisans Tezi)

ASLAN, Nasi, 81 ve 84 Nolu Kayseri er iyye Sicili Transkripsiyon ve
De erlendirmesi H. 1087 / M. 1676, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü bas lmam Yüksek Lisans tezi, Kayseri 1995.

ÇALI KAN Recep, 67 Numaral Kayseri er iyye Sicili, bitirme tezi olarak
haz rlanm t r)

ÇAPAR, Ahmet 61/1 Numaral Kayseri er iyye Sicili Sicili Transkripsiyon ve
De erlendirmesi (H.1061/M.1650), Kayseri (Bas lmam Yüksek Lisans
Tezi)
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DEM R, Erdinç 61/2 Numaral Kayseri er iyye Sicili Sicili Transkripsiyon ve
De erlendirmesi (H.1061/M.1650)¸ Kayseri (Bas lmam Yüksek Lisans
Tezi)

DO AN, Mesude, 60 Nolu Kayseri er iyye Sicili Transkripsiyon ve
De erlendirmesi, Kayseri (Bas lmam Yüksek Lisans Tezi)

DURAN, Orhan, 90 Numaral Kayseri er iyye Sicili Transkripsiyon ve
De erlendirmesi, Kayseri (Bas lmam Yüksek Lisans Tezi)91 Numaral
Kayseri eri yye Sicili

KALIPÇIO LU, Muhammet, 65 Nolu Kayseri er iyye Sicili Transkripsiyon ve 
De erlendirmesi H. 1066 1067 / M. 1655 1656, Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü bas lmam Yüksek Lisans tezi, Kayseri 1996

KALIPÇIO LU, Zeynep, 75 Nolu Kayseri er iyye Transkripsiyon ve
De erlendirmesi H. 1073 1074 / M. 1663 1664, Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü bas lmam Yüksek Lisans tezi, Kayseri 1996.

KAPLAN, Ali, 104 Nolu Kayseri er iyye Sicili Transkripsiyon ve
De erlendirmesi H. 1109 1110 / M. 1697 1698, Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü bas lmam Yüksek Lisans tezi, Kayseri 1999.

KOZAN, Berna, 62 Nolu Kayseri er iyye Sicili Transkripsiyon ve
De erlendirmesi H. 1068 / M. 1657, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesinde bitirme tezi olarak haz rlanm t r, Kayseri 1995

O UZ, Mustafa, 59 Nolu Kayseri er iyye Sicili Transkripsiyon ve
De erlendirmesi H. 1062 / M. 1652, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü bas lmam Yüksek Lisans tezi, Kayseri 1998.

ÖZBEK, Mehmet, 88 Numaral Kayseri eri yye Sicili Transkripsiyon ve
De erlendirmesi, Kayseri (Bas lmam Yüksek Lisans Tezi)

AH N, Hilal, 77/1 Nolu Kayseri er iyye Transkripsiyon ve De erlendirmesi
H. 1078 / M. 1667, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
bas lmam Yüksek Lisans tezi, Kayseri 2006.

EN, Gültekin, 69 Nolu Kayseri er iyye Sicili Transkripsiyon ve
De erlendirmesi H. 1069 / M. 1658 1659, Erciyes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü bas lmam Yüksek Lisans tezi, Kayseri 1996.

TAN, Murat, , 66/2 Nolu Kayseri er iyye Sicili Transkripsiyon ve
De erlendirmesi H. 1067 1068 / M. 1656 1657, Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü bas lmam Yüksek Lisans tezi, Kayseri 1998.

TÜRKMEN, Ay e, 96 Nolu Kayseri er iyye Sicili Transkripsiyon ve
De erlendirmesi H. 1099 1000 / M. 1687 1689, Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü bas lmam Yüksek Lisans tezi, Kayseri 1998.



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :24 Y l:2008/1 (159-201 s.)

200

ÜNAL, Ayhan Af in, 92 Nolu Kayseri er iyye Sicili Transkripsiyon ve
De erlendirmesi H. 1095 / M. 1684, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü bas lmam Yüksek Lisans tezi, Kayseri 1994.

YILMAZ, Adem, 74/1 Nolu Kayseri er iyye Sicili Transkripsiyon ve
De erlendirmesi H.1077 1078 / M. 1677, Erciyes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü bas lmam Yüksek Lisans tezi, Kayseri 2000.

YURTLAK, R dvan, 66/1 Nolu Kayseri er iyye Sicili Transkripsiyon ve
De erlendirmesi H.1067 / M. 1657, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü bas lmam Yüksek Lisans tezi, Kayseri 1998.
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