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Summary: The aim of this article is to provide more insight into the everyday 

life of the inhabitants of the 17
th
-century Crimea in the context of their 

material and non-material culture. The review is based on the analysis of the 

10
th
 judicial book which was written in one of the Crimean court offices in the 

Hijri years of 1077-1080, that is 1666-1669/70 in the Gregorian calendar. 

Elements which constituted the material and non-material culture of the 

inhabitants of the Crimean Khanate, including names of professions (mainly 

craftsmen), objects, tools, food products, titles of books have been chosen 

from the 589 entries found in the 141-page manuscript. The aforementioned 

names are analysed with regards to their place in the book (that is the exact 

page in the book), the frequency of use, and finally provided with their 

meaning. The context in which the above-listed items appear is also 

discussed. They can be mainly found in the records regarding the settlement 

and division of the inherited estate among inheritors (there are 45 such entries 

in total). The names of professions are usually found next to the names of the 

persons who appear in court in various capacities (i.e. as defendants, 

witnesses, and claimants). All of them are a valuable source of knowledge 

about the inhabitants of the 17
th
-century Crimea, including their wealth, 

lifestyle, perception of the world through words used to describe their reality.  
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Özet: Bu makalede amaçlanan maddi ve manevi kültür bağlamında 17. 

yüzyıldaki Kırım halkının günlük yaşantısına ışık tutmaktır. Makalede Hicrî 

1077-1080 (Miladî 1666-1669/70) yılları arasında Kırım mahkemelerinin 

birinde yazılmış olan 10. mahkeme kitabının incelenmesi esas alınmıştır. 

Kırım Hanlığı sakinlerinin kültürel malzemesini oluşturan insan adları, mes-

lek adları, nesne, araç gereç, yiyecek adları ve kitap başlıkları gibi 589 adet 

unsur bu 141 sayfalık el yazmasında yer almaktadır. Söz konusu adlar yazma-

da bulundukları sayfa, kullanım sıklığı ve anlamlarına göre incelenmiştir. Bu 

sözcüklerin bağlamı da makalede ayrıca ele alınmıştır. Makalede incelenen 

adlar daha çok miras paylaşımı ve iskânla ilgili kayıtlarda yer almaktadır. (Ki-

tapta bu konularla ilgili toplam 45 kayıt bulunmaktadır.) Meslek adları genel-

likle mahkemede davalı, davacı, şahit vb. olarak bulunan kişilerin adlarının 

yanında görülmektedir. Söz konusu kayıtların tamamı, 17. yüzyıl Kırım 

halkının yaşam tarzı, mal varlığı ve dünyayı algılayışları konusunda oldukça 

büyük öneme sahip kaynaklardır.  
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