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Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası 
Kongresi’ne ilişkin nazik davetinizden dolayı teşekkür ediyorum.  Kongre’ye katılmak üzere dost 
ve kardeş ülkelerden gelen tüm misafirlerimize hoşgeldiniz diyor; akademisyenlerimize, araştır-

macılarımıza, yurtiçi ve yurtdışından katılan tüm kamu ve özel sektör temsilcilerine selam, saygı ve mu-
habbetlerimi iletiyorum. 

 Altı asır boyunca üç kıta üzerinde barış,  dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı hakim kılan özellikle 
de bir arada yaşama kültürünü karşılıklı hoşgörüyü idaresinin esası olarak benimseyen Osmanlı Devleti, 
idare sisteminin yanı sıra bunu yansıtan arşivleri bize miras bırakarak açıkçası insanlığa çok değerli hazine 
sunmuştur. Kültürel arşiv mirası ve tapu arşivleri bütün bu coğrafyada bizim ortak hafızamızı temsil ettiği 
kadar kadim kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve dayanışmamızın da vesikalarıdır. Hiç kuşkusuz ağaçlar 
gibi insanlar ve milletler de kökleriyle yaşarlar. Köklerine yabancılaşan, köklerini unutan medeniyetinin 
temel esaslarını öteki nesillere aktaramayan millet ve devletlerin geleceği şekillendirmek imkanları yoktur. 
Ortak hafızamız olan arşivlerimiz, bu ortak coğrafyada geleceğimizin şekillenmesine katkı sağlayacak tıpkı 
geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu coğrafyanın yeniden bilim, sanat, kültür, medeniyet ve barış coğrafyası 
olmasına hizmet edecektir. Geçmişimizin yani ecdadımızın bize emaneti olan arşivlerimizi en iyi şekilde sak-
lamak ve onlardan istifade etmek için son dönemde Türkiye olarak önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Önemli 
projeleri hayata geçirdik. Arşivler içinde önemli yer tutan kültürel arşiv mirasının ve tapu kayıtlarının muha-
fazası araştırmacıların, bilim insanlarının ve ilgili ülkelerin hizmetine sunulması konusunda hükümet olarak 
üzerimize düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğiz. Düzenlemiş olduğunuz uluslararası kongrenin bu 
istikamette ülkelerimize ve ortak geleceğimize ışık tutmasını gönülden temenni ediyorum. Bir kez daha tüm 
katılımcılara selam ve sevgilerimi iletiyor, kongrenin başarılı geçmesini diliyorum. 

    

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
  T.C. BAŞBAKANI
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Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası 
Kongresi’ne hoşgeldiniz. Bir yılı aşkın devam eden uzun ve yorucu bir çalışmanın sonunda bu-
gün burada hep birlikteyiz. Kurumumuz tarihinde ilk defa böylesi yoğun katılımlı uluslararası bir 

organizasyon gerçekleştirilmektedir. Gerek hazırlık döneminde gerek program boyunca her türlü detay 
düşünülüp sorunsuz bir organizasyon geçirilmesi için büyük çaba sarf edildi. Bu organizasyonun gerçek-
leştirilmesinde fedakarca mesai harcayan koordinasyon ve yürütme kurulu üyelerine, emeği geçen herkese, 
organizasyon yöneticilerine teşekkür ederim.

Malumunuz olduğu üzere, Osmanlı Devleti’nin kimi bölgelerde yüzyıllarca kimi bölgelerde ise daha 
kısa süreli olmak üzere, üç kıtada geniş bir coğrafyada devam eden hakimiyet alanından bugün onlar-
ca devlet ortaya çıkmıştır. 600 yılı aşkın hakimiyetinin uzun bir döneminde dünyanın süper gücü olarak 
varlığını sürdüren Osmanlı Devleti’nin bu gücü, her şeyden önce, devleti oluşturan tüm mekanizmaları 
kontrol altında tutabileceği bir kayıt sistemine sahip olmasında aranmalıdır. Önümüzdeki üç gün boyunca 
Osmanlı’nın kayıt sistemini oluşturan arşivler burada konusunun uzmanı bilim insanlarınca tartışılarak 
ortaya konulacağından ayrıca zamanınızı almak istemem. Kısaca belirtmek isterim ki, Osmanlı Devleti, 
sahip olduğu gücün istatistiki verilerini ihtiva eden bu kayıt sistemi sayesinde devletin siyasi, idari, iktisadi, 
askeri, sosyal ve kültürel yapısını kontrol altında tutabilmekteydi. Bu kayıt sisteminin istikrarlı ve özenle 
tutulduğu dönemlerle Osmanlı’nın en  güçlü olduğu dönemler veya Osmanlı’nın gücünün azalması ile bu 
sistemdeki aksamalar birbirine paralel seyreden bir süreç arz etmektedir. Bu da bizlere göstermektedir ki, 
Osmanlı’nın kayıt sistemi, devletin gücünün ve bu gücün devamlılığının vazgeçilmez dayanağıydı. Osman-
lı Devleti, arşivlerini oluşturan ve hazine olarak nitelendirdiği bu dokümanların öneminin bilinci içerisinde, 
bunların tutulması ve korunmasına büyük önem vermişti. Bu maksatla, kağıt ve mürekkebin en kalitelisini 
kullanmış, arşiv dokümanlarının muhafazası için torba, atlas, kese ve sandık gibi koruyucu malzemelerin 
de en dayanıklı olanlarını tercih etmişti. 

Kongremizin ana konusunu teşkil eden Kuyûd-ı Kadime Arşivi’ndeki arşiv dokümanları incelendi-
ğinde görülecektir ki, Osmanlı Devleti, oluşturduğu yazılı evrakta ve bunların korunmasında malzemenin 
en kaliteli olanlarını tercih etmekle kalmamış; ayrıca hat, tezhip, ebru ve cilt gibi sanatları bu belgelerde 
tatbik ederek sanatsal bakış açısını da ortaya koymuştu. Osmanlı Devleti’nin, yazılı evrakın üretilmesi ve 
korunmasına yönelik bu geleneksel yaklaşımı, emsali bulunmayacak nispette büyük bir kültürel hazinenin 
ortaya çıkmasını ve günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır.

Davut GÜNEY 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
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Osmanlı’nın hükmettiği büyük coğrafyadan bugün otuza yakın devlet çıkmış olduğu düşünülürse, 
arşivlerimizin ulusal ve uluslararası alanda ne kadar vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu daha iyi anlaşıla-
caktır. Siyasî, iktisadî, idarî, hukukî, kültürel ve benzeri alanlar için büyük bir öneme sahip olan bu belgeler, 
hem uluslararası siyasî ve sosyal meselelerin çözüm dayanakları olarak, hem ilmî araştırmalar için başvuru 
kaynakları olarak, hem de geçmişin daha iyi anlaşılabilmesi için faydalanılan kültür hazineleri olarak müs-
tesna bir yere sahiptir.

Tarihsel kökenleri, Osmanlı’nın devlet teşkilatı içerisinde arazi ile ilgili muameleleri yürüten bir daire 
olmasının yanında, aynı zamanda devletin en önemli arşivi konumunda olan Defterhâne’ye dayanan Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü, günümüze ulaşan bu arşiv hazinelerinin önemli bir kısmını halen  Kuyûd-ı 
Kadime Arşivi’nde muhafaza etmektedir.

Kuyûd-ı Kadime Arşivi’nde başta mufassal, icmal ve evkaflardan oluşan tahrir defterleri olmak üzere 
çok çeşitli dokümanlar bulunmaktadır. Ruznamçe ve kal’a defterlerinden vakf-ı cedid defter ve belgelerine; 
timar tevcih beratlarından ikame-i pazar ve panayır belgelerine; defterhane’nin merkez ve taşra birimlerin-
de kullanılan mühürlerden Kanunname ve nizamnamelere; Defterhane’nin teşkilat yapısı ile ilgili defterler-
den memurin sicil-i ahval kayıtlarına kadar zengin bir muhtevaya sahip dokümanlar sayılabilir.

Arşivlerimizi oluşturan bu kayıtların büyük bir kısmı Kurumumuzca yürütülen TARBİS Projesi kap-
samında dijital ortama aktarılmıştır. Böylece, hem belgelerin daha fazla yıpranması önlenmiş hem de il-
gililere daha kaliteli bir hizmet verilmesi sağlanmıştır. Dijital ortama aktarılarak kullanıcı hataları nede-
niyle yıpranması önlenen bu dokümanlardan yıpranmış olanlarına bakım yapılabilmesi amacıyla “Belge 
Bakım-Onarım Atölyesi ve Restorasyon Ünitesi” kurulmuştur. Böylelikle yüzlerce yıl kullanılarak bizlere 
ulaşan bu hazinelerin gelecek nesillere intikal ettirilebilmesi için önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca, yal-
nız araştırmacıların değil, arşive ve tarihe meraklı halkımızın da istifade edebilmesi ve bilgilenebilmesi 
amacıyla Server Efendi Sergi Salonu açılmıştır. Burada, arşivimizde bulunan tüm malzemelerden örnekler 
sergilenmekte olup, hafta içi mesai saatleri içerisinde tüm ilgililerin ziyaretine açıktır. Sergi salonumuzda 
sesli rehberlik sistemi tamamlanmak üzere olup, ilgililer sergilenen dokümanların muhtevaları hakkında 
Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde bilgi alabilmektedir.

Burada sizlerle TARBİS, Restorasyon ve Sergi Salonumuz haricinde başka güzel gelişmeleri de pay-
laşmak istiyorum. Öncelikle, yeniden tasnife tabi tutulup katalogu oluşturulan Kuyûd-ı Kadime Arşivi’nin 
bilim insanlarının ve tüm ilgililerin hizmetine açık olacağını ifade etmek isterim. Anayasal ve hukuki dü-
zenlemeler çerçevesinde elbette ki mahrem olması gereken özel mülkiyet kayıtları dışında, arşivimizde 
bulunan tüm dokümanlar kayıt altına alınmış ve ilgililerin istifadesine sunulmuştur. Arşivimizin yayın-
lanmış olan katalogu ise aramıza katılan bilim insanlarına Kurumumuzun kongre hediyesi olarak takdim 
edilmiştir. Ayrıca, arşiv belge talepleri çerçevesinde fotokopi ve CD çekimlerinde alınan ücretler ise Genel 
Müdürlüğümüzce minimuma indirilmiştir. Bugünden sonra Arşivimizde araştırma yapmak isteyen tüm bi-
lim insanlarına en üst düzeyde  hizmet verebilmek amacıyla, araştırmacı salonumuz ve buradaki teknik 
donanımlarımız yenilenmiştir. Ayrıca, çok yakın bir tarihte, araştırmacıların dinlenebileceği, yiyecek ve 
içecek ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir kantin de hizmet vermeye başlayacaktır.

Köklü bir kurumsal yönetim geleneğine sahip olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, atalarımızdan 
bizlere intikal eden kültürel arşiv hazinelerinin öneminin bilinci içerisinde, ana faaliyet alanlarından birisi 
olan arşivcilik hususunda da, her geçen gün kendisini daha da geliştirerek devletimizin, milletimizin ve 
bilimin hizmetinde olmaya devam edecektir.

Sahip olduğumuz arşiv hazinelerini bünyesinde bulunduran Kuyûd-ı Kadime Arşivi başta olmak üze-
re, gerek ülkemizde gerekse bu hazineleri arşivlerinde muhafaza eden diğer ülkelerdeki ortak kültür varlık-
larımızı tartışmak ve değerlendirmek üzere düzenlediğimiz Kongremize teşriflerinizden dolayı bir kez daha 
teşekkür ederim. Burada sözlerime son verirken Kongre’nin ülkemiz, milletimiz, bizlerle birlikte burada 
temsilcileri bulunan tüm katılımcı ülkeler ve  ilim camiasına faydalı olmasını diler, saygılar sunarım.

Öncelikle tarihi köklerimizin yeniden buluştuğu bu anlamlı organizasyonda bulunmaktan duyduğum 
onur ve gururu ülkem adına sizlerle paylaşıyorum. Ve hepinize KKTC’den, halkımızdan, devlet 
yöneticilerinden selamlarımızı sevgilerimizi sizlerle buluşturuyorum. Sözlerime Yunus Emre’den 

tam da bu kongrenin anlamını ifşa eden bir dörtlükle başlamak istiyorum.

İlim ilim bilmektir

İlim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsen 

Bu nice okumaktır. 

Yüzlerce yıllık Osmanlı tahrir ve tapu kütüklerinin gün ışığına çıkarılmasının önemi  bu yüzden çok 
önemlidir. Kendi tarihimizi, kültürümüzü ve köklü bir medeniyetin arşivcilik kayıt sisteminin muazzamlı-
ğını bilmemiz kendi kendimizi tanımamız anlamındadır. Bir milletin sahip olduğu toprakları belgelendire-
bildiği tek resmi evrak tapudur. Aynı zamanda tapu hangi ülkenin olduğuna bakılmaksızın uluslararası alan-
da geçerli olan tek belgedir. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin 
Rolü Uluslararası Kongresinin bugün gerçekleşmesi işte bu sebepten büyük önem arz etmektedir. Üç kıta 
üzerinde geniş bir coğrafyada 600 yıl hakimiyet kurmuş ve çeşitli milletleri bünyesinde barındırmış olan 
Osmanlı İmparatorluğu resmi belgeleri muhafazaya, arşivciliğe büyük önem vermiştir. Osmanlı İmparator-
luğunun Akdeniz’in merkezindeki özellikle de Mısır, Suriye ve Anadolu’nun arasında stratejik konumdaki 
Kıbrıs’ı II. Selim’in emriyle 1570 yılının mayıs ayında başlayan fetih hareketi 1571 yılının Ağustos ayında 
tamamlanmıştır. Osmanlı fethettiği her yerde önce tahrir ve tapu kütüklerini oluşturmuş ve yönetimindeki 
en küçük bucaktan köy, nahiye, il, ilçe bazında hem kişi hem arazi anlamında kayıt altında tutmuştur. Mu-
azzam bir kayıt sistemi ve kayıt hazinesi olarak değerlendirebileceğimiz bu tahrir ve tapu kütükleri fethin 
hemen ardından Kıbrıs’ta da tutulmuştur. Osmanlı Devleti bundan tam 421 sene evvel fethettiği Kıbrıs’ta 
yaptığı ilk icraatı adanın tapu tahrir işlemini yaptırdıktan sonra da ada ahalisi arasında hak ve hukukun 
hakim kılınması gayretidir. Yani Osmanlı’dan günümüze gelen bu toprakların bize, Türklere ait olduğunun 

Nazım ÇAVUŞOĞLU 
KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı
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yegane ispatı aslında tapudur. Tapular ülkelerin en önemli belgeleridir. Adadaki Türklüğün devamı için 
miras aldığımız tapuları geleceğe taşıyabilmemiz için bizler KKTC’ de ana vatanımız Türkiye Cumhuriye-
tinin de katkıları ile tapuda reform kararı aldık. KKTC’de bugüne kadar el ile yazılan ve işlem gören tapular 
zaman içinde tahribata uğrayabiliyor ve hatta kaybolma tehlikesi içinde bulunuyordu. Bir tarih niteliğinde 
olan tapu belgelerimizin durumu zamanla yıpranmış yani adadaki varlığımızın ispatı tehlike altına girmişti. 
Adadaki Türklüğün devamı için miras aldığımız tapuları geleceğe taşıyabilmek amacıyla başlattığımız re-
form sürecini tamamlamak bizler için onur kaynağıdır. Bilgi teknolojilerini insanımızın hizmetine sunmak 
Bakanlık olarak bizlerin önem verdiği konulardandır. Özellikle tapu ve yerel yönetimlerin etkin ve verimli 
yönetilmesi konusunda teknolojinin kullanılması günümüzde Ülkemiz açısından da hayati bir gelişmedir. 
Bildiğiniz gibi ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Bizlerde bu temel gerçeğin farkındayız. Anavatanımızın 
desteği, katkısı ve işbirliği sayesinde tapu verilerinin bilgisayar ortamında kayıt altına alınması neticesinde 
bu alanda ölçülebilir sisteme dayanan elektronik tapu devrini başlattık. Türkiye Cumhuriyeti büyük elçiliği 
katkılarıyla hayata geçirdiğimiz tapuda reform süreci çalışmaları kapsamında bugüne kadar 2604 adet tapu 
kütüğünde 927000 koçan bilgisayar ortamına geçirilmiştir. Bu noktada 2011 itibariyle tapuda reform vizyo-
nuyla başlattığımız proje kapsamında tüm tapu belgeleri fotoğraflanmış ve dijital ortama, bilgisayarlara ak-
tarılmıştır. Yine anavatanımız Türkiye’nin destekleriyle Tapu Kadastro Bilgi Sistemi yani KKTC TAKBİS 
isminde özel bir program yazılımı gerçekleşmiştir. İşte biz buna tapuda reform diyoruz. Vatandaş odaklı bu 
sistem artık vatandaşın şikayetine değil övgüsüne layık olacaktır. Kamuda verimli çalışma konusunda yay-
gın biçimde hoşnutsuzlukla dile getirilen tapu işlemleri bundan böyle örnek teşkil edecek etkin ve verimli 
çalışma esaslarına göre en son teknolojilerle desteklenecektir. 

Sözlerimin sonunda emeği geçen herkesi canı gönülden kutlar ve bu tür organizasyonların Akdeniz’de 
Türklüğün mirasçısı konumunda olan KKTC’de de olmasından büyük onur duyacağımı belirtmek isterim. 
Hepinizi sevgi, saygı ve kardeşlik duygularımla selamlıyorum ve kongremizin hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün, Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslara-
rası Kongresini yapıyoruz. 

Osmanlı İmparatorluğu dünyadaki kurulmuş ve belki de kurulabilecek devletler içerisinde en müs-
tesna devlettir. Osmanlı İmparatorluğu 600 yüzyıldan fazla hüküm sürmüş ve Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde 23 milyon km2 coğrafyaya hükmetmiş. Bugün bu topraklar üzerinde onlarca devlet hüküm 
sürmekte. Osmanlı İmparatorluğunu büyük, aziz yapan İslam ile şereflenmesidir. Osmanlı Devleti’ni bü-
yük yapan âlicenaplığıdır. Osmanlı Devleti’ni büyük yapan hoşgörüsüdür. Kimsenin dinine, ırkına baskı 
yapmamış, karışmamış ve dünyaya barış getirmiş, huzur getirmiş. Yazılı kayda son derece önem vermiş. 
Bugün bizim arşivlerimiz dünyadaki arşivler içerisinde en önemli arşivlerden bir tanesidir. Bugün Çin’de 
yine arşiv vardır, Arap devletlerinde arşiv vardır. Ama Osmanlı Devleti bu topraklardaki o kadim kültürü 
hem özümsemiş hem kendi ırkının, kökünün kültürünü geliştirmiş, hem de Doğu Roma İmparatorluğun-
dan, Roma İmparatorluğundan, Bizans’tan gelen o kültürle beraber harman olmuş, çok büyük hazineleri ba-
rındırmaktadır. Hem Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, hem Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, 
hem de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün Arşiv Dairesi Başkanlığı müstesna arşivlerdir. Şimdi biz 
Hükümet olarak, devlet olarak Başbakanlığa bağlı Osmanlı Arşivlerine Kağıthane binasını yapıyoruz. Hem 
Osmanlı Selçuklu mimarisi hem klasik mimariyle çok müstesna bir mimari bina yapıyoruz. Yakında bitirip 
bunu hizmete alacağız. Burada tüm Osmanlı’nın daha derinliklerden gelen arşivini İslam tarihinden gelen 
Peygamber Efendimizden gelen bilgileri de içeren müthiş bir arşiv elektronik ortamda. Bilgisayar ortamın-
da bir arşiv oluşturacağız. Yine İslam’ın ilk günlerinde, Medine’de devlet olduğumuz günlerden itibaren 
başlayan arşivler Vakıflar Genel Müdürlüğümüzde var. Sayın Başbakan Yardımcımızın da öncülüğünde 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bunları artık ihya etmek için ciddi bir çalışma içerisinde. Tapu ve Kadastro Ge-
nel Müdürlüğümüz; mülkiyet, tapu, gayrimenkul, taşınmaz mallar, coğrafi sistemler, tapuda ne varsa bun-
ların yeniden harmanlanması, bunların yeniden elden geçirilmesi, bilgisayar ortamında, elektronik ortamda 
bunların hazırlanması için Ankara’da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüze bağlı Tapu Arşiv binasını 
da inşallah 2013 yılı içinde başlama azmindeyiz. Onu da çok modern bir bina yapacağız. Ve bu bilgileri 
yine ihya edeceğiz. Gerçekten bilgi, arşiv, doküman tarihin hazineleri, bizim en önemli dayanaklarımızdır. 
Tarihi bilmeden, tarihi yaşatmadan ileriye bakmak olmaz. Bu bakımdan biz zenginiz. Türkiye Cumhuriyeti 

Erdoğan BAYRAKTAR
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı
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hükümeti olarak yaptığımız çalışmalar hem kendi insanımızı hem kendi vatanımızı mamur etmek, insa-
nımızın mutluluğunu ve refahını arttırmak hem de tarihimizden gelen borcumuz olan özellikleri, güzel-
likleri yaşatmak, komşu ülkelerle birlikte refahımızı arttırmak için çok ciddi gayret içerisindeyiz. Bugün 
Bosna’da bir tarihi eseri Mostar köprüsünü tamir ediyoruz, ihya ediyoruz, diğer taraftan Orhun abidelerini 
de ihya ediyoruz. Diğer taraftan dünyanın neresinde hem İslam medeniyeti bakımından hem de nerede 
bir akraba topluluğumuz varsa orada olmak bakımından ve nerede eski, kadim bir medeniyet varsa orada 
olma bakımından çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bu gelişmişliktir. Bu süre içerisinde ekonomimizi de 
büyütürken tarihimize bağlı arşivlerimizi de yeniden elektronik ortamda kayıt altına almak suretiyle çok 
ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bu kongre de bunun tezahürü. İlk defa böyle bir kongre yapılıyor. Ama 
inşallah bunları arttıracağız, geliştireceğiz ve katlayacağız. Çok daha ciddi konuma getireceğiz. Burada 
üç gün boyunca bilim adamlarımız, tarihçilerimiz, arşiv uzmanlarımız, deklarasyon yapacaklar, bilgilerini 
aktaracaklar. Onlardan ciddi şekilde istifade edeceğiz, bilgilerimizi fikirlerimizi geliştireceğiz. Çok da iyi 
katılım oldu. Ben bu kongrenin yapılmasına katkı veren, emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. 
Başta saygıdeğer Başbakan Yardımcıma teşrif ettikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Kıbrıs’tan teşrif 
eden İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bilim adamlarımıza yürekten teşekkür 
ediyorum. Bu kongremizin bilimimize, tarihimize, kültürümüze, Arşiv dokümantasyonumuza faydalı ol-
masını, hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize en içten 
saygılar sunuyorum.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu Osmanlı Coğrafyası Kültürel 
Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi’nde aranızda bu-
lunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Arşivler, bünyelerinde bulundurdukları bilgi ve belgelerle geçmişi aydınlatan vesikalar olmanın 
yanında, devletin rutin işleyişine ait verileri gerektiğinde istifade edilmek üzere saklayarak bugünü ve 
geleceği teminatı altına alan devletin ve milletin en önemli hafıza merkezleridir. Bu bakımdan arşivler, 
dünü bugüne, bugünü ise geleceğe taşıyan birer köprü vazifesini de üstlenmişlerdir.

Bu önemin bilinci içerisinde olan Osmanlı Devleti, büyük bir arşiv hazinesi meydana getirmiş 
ve bu hazinenin bugünlere ulaşmasını sağlamıştır. Bu arşiv hazinelerinin büyük bir kısmı ülkemiz ar-
şivlerinde bulunmakta olup, Osmanlı’dan ayrılarak bağımsız olan yirmiden fazla devletin tarihlerinin 
ortaya konulması açısından büyük önem arz etmektedir.

Osmanlı Devleti’nde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bir devlet politikası olarak, 
arşivlerin korunması ve gelecek nesillere ulaştırılması hususunda gereken özeni göstermektedir. Bu-
nunla birlikte, muhafazanın bu belgeleri korumak anlamına geldiğini, saklamak anlamına gelmediğini 
de gayet doğru olarak değerlendirmekte, bu arşiv hazinelerinin kullanıldıkça ve paylaşıldıkça değer 
kazanacağını da gayet iyi bilmektedir. Hükümetimiz bilimin ve insanlığın hizmetinde kullanılabilmesi 
için gereken tedbirleri almakta gereken kolaylıkları sağlamaktadır. 

Biz hem tarihimizin aydınlatılabilmesi hem de dünya tarihinde tartışmalara konu olan hadiselerin 
tüm gerçekliğiyle ortaya konulabilmesi bakımdan bu hazinelerden faydalanmak gerektiğini gayet iyi 
biliyoruz. Bu nedenle de tüm araştırmacıları arşivlerimizde çalışmaya davet ediyoruz. Böylece, fara-
ziyelerle değil, kaynaklarla ve bilimsel verilerle gerçeklerin kaleme alınmasına devlet olarak destek 
veriyoruz. 

Bülent ARINÇ
T.C. Başbakan Yardımcısı
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İşte, tarihi hakikatlerin tüm gerçekliğiyle ortaya konulabileceği bu arşivlerimizden birisi ve belki 
de en önemlisini, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadime Arşivi’ni de araştırmacıla-
rın hizmetine sunuyoruz. Değerli konuklar, 1847 yılında Defterhâne-i Âmire Kalemi adıyla kurulan 
ilk tapu teşkilatı 1924 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü haline dönüşmüştür. 1925 yılında 
kadastro teşkilatını da kapsamına alan bu teşkilat  arşivlerin bilimin ve araştırmacıların hizmetinde 
kullanılabilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş, arşivini tasnif edip kayıt dışı belge 
kalmayacak şekilde ortaya koyarak ilgililerin istifadesine sunmuştur. 

Genel Müdürlük yürüttüğü çalışmalarla ve projelerle vatandaşımızın da güvenini kazanarak ülke-
mizin en önemli kurumları arasında yerini almıştır. Devlet-vatandaş ilişkilerinin en yoğun yaşandığı 
kamu kurumları arasında yer almış devletin kamuya açılan en önemli pencerelerinden birisi olmuştur. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü toplam 18000’e yaklaşan personeliyle yılda yaklaşık 20 milyon 
vatandaşımıza hizmet vermekte ve ortalama 7 milyon işlem hacmine ulaşmaktadır. 165 yıllık geçmişe 
sahip olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 22 bölge müdürlüğü 957 tapu müdürlüğü ve 81 kadast-
ro müdürlüğünden oluşan taşra birimleriyle mülkiyet bilgilerini üretip arşivlemektedir.

İçinde bulunduğumuz bu kongre boyunca siz değerli bilim adamları arşivlerimizi tartışacak, tari-
hin aydınlatılmasında ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasındaki rolünü ortaya koyacaksınız. Biz Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini temsilen bu kongrenin beklenen faydayı vermesi için üzerimize düşeni yap-
maya hazırız. 

Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirası söz konusu olduğunda Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlüğümüzün arşivi kadar Bakanlığıma bağlı önemli kurumlarımızdan biri olan Vakıflar Genel Mü-
dürlüğümüzün vakıf arşivi de önem arz etmektedir. Vakıf kişinin mülkiyetine sahip olduğu menkul 
ve gayrimenkullerinden bir kısmını veya tamamını Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle kamunun 
herhangi bir ihtiyacını gidermek amacıyla dini, hayri ve sosyal bir gaye için ebediyen tahsis etmesidir. 
İslam hukukuna göre kurulan vakıfların iki önemli unsuru vardır. Bunların birincisi; insanların bizzat 
yararlanması için kamuya terk edilen bina ve müesseselerdir ki buna hayrat ismi verilir. İkincisi ise; 
bu kurumların ebedi olarak yaşaması ve topluma hizmet sunabilmesi için bırakılan gelir kaynaklarıdır 
buna da akarat denir. Kurulan bir vakfın hangi amaçlarla kurulduğu bu vakıf için ayrılan gelir kaynak-
ları, gelir kaynaklarının nasıl işletileceği, hedeflenen hizmetlerin nasıl ve nerede gerçekleştirileceğine 
dair ilkeleri içeren ve bu ilkelerin kaynağını aldığı hukuki dayanakları belirleyen kuruluş belgesine 
ise vakfiye denir. Devlet ve toplum hayatının her alanında kültürün her kademesinde tesiri olduğunu 
gördüğümüz vakıf anlayışı sayesinde şahsi servetler sayısız köy ve şehirde Müslümanların dini, sos-
yal, kültürel ve hatta siyasi merkezleri olarak tezahür eden camiler haline gelmiştir. Bu servetler bazen 
camilerin çevresinde medrese imaret, çeşme, sebil, kütüphane, hastane ve bunun gibi diğer kurumlara 
dönüşmüş böylece külliyeler oluşmuştur. Birer hizmet kompleksi ve teşkilatlar bütünlüğü olan külli-
yeler Türkiye’nin her tarafına yayılmış Anadolu’ya Türk mührünü vuran önemli kuruluşlar olmuştur. 
Öyle ki bir çok yeni kasaba, şehir, bu külliyeler etrafında gelişerek kurulmuşlar ve iskanını tamamla-
mışlardır. Bu doğrultuda söz konusu mahallelerin, söz konusu şehirlerin, mahalle, mevki, sokak adları 
dahi o mahaldeki vakıftan alındığı bilinmektedir. KKTC’nin Sayın Bakanı da aramızda olduğu için 
söylüyorum arşiv kayıtlarımıza göre bugün tüm Kıbrıs’ta bulunan vakıflarımızın sayısı Türkiye’den 
daha az değildir. Osmanlı coğrafyası denildiğinde akla gelen ilk kurum hiç şüphesiz vakıf kurumudur. 
Hatta tarihçiler 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devletinin ve medeniyetinin adeta bir vakıf medeniyeti 
olduğunu ifade etmektedir. Vakıfların yasal statüsünü belirleyen vakfiyelerin hukuki değeri artması 
açışından önemi dikkate alındığında ve tapulama faaliyetlerinin daha geç devirlerde başladığı da göz 
önüne alındığında vakfiyelerin adeta Osmanlı coğrafyasının tapuları olduğunu anlıyoruz. Yaşadığımız 
toprakların tapuları mesafesinde olan vakfiyeleri ve vakfiye niteliğinde benzer tarihi belgeleri sakla-

mak, arşivlemek ve gelecek nesillere salimen teslim etmek bizim aynı zamanda hepimizin ortak ve 
vazgeçilmez görevidir. Bu belgelerin ana omurgasını oluşturan vakfiyeler vesair vakıf belgelerinin 
önemli bir kısmı da Ankara’daki Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün arşivinde bulunmaktadır. Bu ar-
şivde beylikler Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan aslı veya sureti günümüze kadar ulaşabilen 
27000’nin üzerinde vakfiye, kurulan vakıf işlem sayıları milyonları bulan yüzlerce çeşit vakıf belgesi 
mevcuttur. Bu sebeple söz konusu belgelerin vakıf müesseselerine hayat veren unsurlarını göz önünde 
tutmalıyız. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün bugün başarıyla ve biraz önce de sunumunda 
gösterdiği şekliyle yapılan arşivleme çalışmalarının belki bir benzerini de vakıf kayıtları arşivinde 
bulmak mümkündür. Vakıf arşivinin en önemli amaç ve gayeleri bulunduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bünyesinden günümüze kadar ulaşan vakıf eserlerinin vakfiye vesair belgelerini ortaya çıkarmak ve 
bunların nesilden nesile ulaşmasını sağlamaktır. Vakıf kayıtlar arşivinde ki buna kısaca VAYS projesi 
diyoruz vakıf arşivlerimizin tamamı dijitalize edilmiş ve büyük yatırımlar yapılarak yüz binlerce sayfa 
belge sayısal ortamda kolay kullanılabilir ve ulaşılabilir hale gelmiştir. Bu konuda ne kadar övünsek 
azdır. Bünyelerinde vakfiye ve vakıf belgeleri bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü vakıf kayıtları ar-
şivi, Osmanlı arşivi, Tapu Arşiv Daire Başkanlığı, İstanbul Müftülüğü, kütüphaneler ve müzeleri ara-
daki koordineliği sağlayarak Osmanlı coğrafyasında kurulan vakıflarla ilgili sağlam bilgi ve belgelere 
ulaşılabilmesi oldukça önemlidir.

Büyük bir mirasın emanetçisi olarak bünyesinde milyonlarca belge ve bilgi barındıran kurum 
ve kuruluşlarının birlikte hareket ederek gerekli koordinasyonun sağlanması sadece ülkemizin değil, 
bütün Osmanlı coğrafyasında sosyal ve kültürel tarihe oldukça önemli katkılar sağlayacaktır. Bu vesile 
ile kongrenin ülkemiz, milletimiz ve temsilcisi bulunan diğer katılımcı ülkeler ve tüm insanlık için 
faydalı olmasını temenni ediyorum. 23 farklı ülkeden 32 bilim adamının bildirilerini sunacakları böy-
lesine büyük uluslararası bir kongreyle Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının tartışılmasına 
vesile olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzü, onun çok değerli yöneticilerini tebrik ediyor, 
bu önemli kongrenin milletimize hayırlar getirmesini Cenâb-ı Haktan niyaz ediyor, hepinize saygılar 
sunuyor, başarılar diliyorum.
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Kongremiz Osmanlı arşivleri üzerinde ilmi bir toplantıdır. Dünya arşivleri arasında Osmanlı 
Türk arşivleri ben inanıyorum ki birinci seviyededir. Arşivler yalnız devletlerin tarihi değil, 
toplumların tarihi için de önemli malzeme vermektedir. Biz tarihçiler bu malzemeyi kul-

lanmadan gerçek bir tarih yazmayı imkânsız görürüz. Osmanlı arşivleri İstanbul’da çeşitli dairelerde 

ve Ankara’da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde Kuyûd-ı Kadime denilen bir dairede, 

bir arşivde toplanmıştır. Kuyûd-ı Kadime Arşivi 2800 defter ve binlerce doküman ihtiva etmekte-

dir. Osmanlı arşivi bugün dünya arşivleri seviyesinde modernleşmiş dijital sisteme geçmiş bir arşiv-

dir. Bu modernleşmenin yanında, aynı zamanda tetkik etmek isteyenlere mutlak suretle hiçbir vesika 

esirgemeden verilmektedir. Onun için ilmi çalışmaların bu arşivde çok isabetli olarak yürüyeceğine 

inanıyoruz ve size bu arşivlerde çalışmaya davet ediyoruz. Biliyorsunuz, Osmanlı İmparatorluğu üç 

kıtada yayılmış büyük bir imparatorluktu ve bu imparatorluk bürokratik bir imparatorluktur. İmpara-

torluğu uzun asırlarda idare etmek için defterler, kayıtlar, istatistikler yapılmıştır. İstanbul’da Sarayda, 

Divan-ı Hümayunda, Defterhanelerde katipler, bürokratlar bu doküman sayesinde imparatorluğun en 

uzak köşelerine kadar uzanmak imkanını bulmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra bu 

imparatorluğun kapsadığı ülkelerde 25 ten fazla devlet ortaya çıkmıştır. Modern zamanımızda demek 

ki bu arşivler aynı zamanda bu 25 ülkenin arşividir. 400 sene 500 senelik tarihimizin dokümanları işte 

bu Osmanlı arşivinde bulunmaktadır. Bunun için biz sizi bu kongrede topladık. Aynı zamanda bizden 

ayrıldıktan sonra arşivleri, arşivlerimizin önemini tartıştıktan sonra sizleri bu arşivlerde gelip çalış-

maya davet ediyoruz. Bu kongrenin esas maksatlarından biri budur. Arşivlerimiz açıktır, arşivlerimiz 

modern bütün imkânlarla donanmıştır ve bu 25 ülkenin tarihi, hakiki tarihi bu arşivlerdeki çalışmalarla 

ortaya çıkacaktır. Çalışmalarınızda sizlere başarı diler saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Halil İNALCIK
Kongre Onursal Başkanı 

Bilkent Üniversitesi / TÜRKİYE 
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Sayın Başbakan Yardımcısı, Sayın Bakan, Sayın Genel Müdürler, Sayın Genel Müdür Yardım-
cıları, Kıymetli Akademisyenler, Değerli Konuklar, Değerli Medya Mensupları, konuşmama 
başlamadan önce hepinizi saygı ile selamlıyor ve bu önemli Kongreyi düzenleyenleri tebrik 

ediyorum.

Bu kongrenin açılış konferansını “Tapu ve Kadastro Arşivlerinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından 
Önemi” başlığı altında, Tarihçilerin kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık  hocamız yapacaktı. Ancak son gün 
ciddi hastalığı sebebiyle Kongreye katılamayacağı kesinleşince Açılış Konferansını benim yapmam 
istenildi. Halil İnalcık yerine konuşmak gibi ağır bir görevi düzenleme komitesindeki arkadaşlarımızı 
kırmamak adına kabul etmek zorunda kaldım. Muhterem Hocamıza daha nice sağlık ve afiyet dolu 
yıllar diliyorum. Umarım sizlere büyük bir hayal kırıklığı yaşatmam.

Osmanlı Devleti’nin arşiv dairesini “Hazîne-i Evrâk” olarak adlandırmış olması son derece an-
lamlıdır.  Osmanlı Padişahları dışında hiç kimsenin tek başına giremeyeceği iki yer vardır: “Hazîne-i 
Emvâl” ve “Hazîne-i Evrâk”.

Osmanlı devlet kurumları içerisinde önemli bir yere sahip olan Defter Emaneti daha sonra Defter-i 
Hâkânî Nezareti adını almıştı. 1913 yılında Defter-i Hâkânî Emaneti adını alan örgüt 1924 yılında 
Tapu Umum Müdürlüğü adını almış ve  başkent Ankara’ya taşınmıştır. Bu taşınma sırasında Tapu 
Tahrir Defterleri veya kısaca Defter-i Hâkânî olarak bilinen Mufassal, İcmal, Evkaf, Rûznâmçe gibi 
defterlerin yeni tarihli olanları tapu işlemleri ile ilgili olabileceği düşüncesi ile Ankara’ya gönderildi. 
Bu defterler bazılarının düşündüğü gibi İstanbul’daki defterlerin sureti olmayıp orijinal arşiv belgele-
ridir. Bugün TKGM Kuyûd-ı Kadime (Eski Kayıtlar) Arşivi’nde okuyucuların istifadesine sunulan bu 
defterler 2.334 adettir.

Tapu ve Kadastro Arşivlerinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi

Prof. Dr. Yılmaz KURT
Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE
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Tablo 1: Kuyûd-ı Kadîme Arşivi Tapu Tahrir Defterleri.
D   E   F   T   E   R      T   Ü    R   Ü A  D  E  D  İ

Mufassal 203
İcmal 162
Evkāf 51
Rûznâmçe 1.364
Cebe 88
Kal‛a ve Mustahfızât 80
Derdest 169
Vakf-ı cedîd 214
Anadolu ve Rumeli Yoklama 3
T  O  P  L  A  M 2.334

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde yer alan Mufassal, İcmâl ve 
Evkâf Defterlerinin tamamı dijital ortama aktarılmış ve bu şekliyle okuyucuların hizmetine sunul-
muştur. Bundan daha önemlisi de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen bir 
proje kapsamında, bugünkü milli sınırlarımız içerisinde kalan illerimize ait defterlerden büyük bir kıs-
mı bilgisayar ortamında yeni harflere aktarılmış, 14 tanesinin son kontrolleri yapılmış, 6 Mufassalın 
mevcut bilgileri değerlendirilmiş olup yayıma hazır haldedir. 1/100.000 ölçekli Türkiye haritası aynı 
proje kapsamında bütün köy, mezraa, dağ, mevki adlarıyla pafta pafta bilgisayar ortamına aktarılmış 
durumdadır. 

Mufassal Tahrir Defterleri nüfus ve arazi sayımı için hazırlanmış defterlerdir. Bu defterlerde vergi 
verecek yaştaki bütün erkek nüfus baba adları ile birlikte mahalle mahalle, köy köy kayıt edilmiştir.  
Bu defterler vergi almak için tutulmuş olduğundan askeri sınıf dışındaki bütün erkek nüfus buraya 
kayıt edilmiştir. Dolayısıyla nüfusu az veya çok göstermek gibi bir şey söz konusu değildir. Ayrıca 
Osmanlı döneminde toplum, Müslüman, Hrıstiyan ve Yahudi şeklinde din esasına göre şekillendiğin-
den etnik bir ayırım veya etnik bir kaygı güdülmemiştir. Kişi adlarından hareketle özellikle Balkanlar, 
Makedonya, Kosova gibi nüfus yapısının karışık olduğu bölgelerde XVI. yüzyıldaki etnik yapıyı çı-
karmak mümkündür. 

III. Murad döneminden (1574-1595) sonra  ilyazımı da denilen tahrir işleri düzenli olarak yapıl-
maz oldu. Bazı bölgelerde ihtiyaç olduğunda tahrir yapıldı ama artık timar ve zeametlerin dağıtımı 
Ruznâmçe defterleri üzerinden yapılmaya  başlanıldı.Tablo 2: Tapu Tahrir Defterleri’nin Tutulduğu 
Bölgelerde Kurulan 25 Devlet.

AVRUPA ASYA AFRİKA
Arnavutluk Filistin Libya
Bosna- Hersek Gürcistan
Bulgaristan Irak
Hırvatistan İsrail
Karadağ Kıbrıs Rum Kesimi
Kosova Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Macaristan Lübnan
Makedonya Suriye
Romanya Suudi Arabistan
Sırbistan Türkiye
Yunanistan Ürdün

Tahrir defterlerinde geçen Müslüman isimlerinden hareketle etnik yapıyı aydınlatmak biraz daha 
güç gibi görünmektedir. Bu güçlüğe rağmen belirli isimlerdeki yoğunlaşma bize etnik yapı hakkında 
fikir verebilmektedir. Örnek olarak XVI. yüzyılda Osmanlı toplumunda Yezid adı hiçbir zaman kişi 
adı olarak kullanılmamıştır. Leys, Ebulleys, Ebudderda, Abdulmuin gibi Türkler arasında pek tercih 
edilmeyen Arapça isimlerin kullanım orandaki artış bir Arap etkisini düşündürür. Memo, Haso, Reşo 
gibi kişi adlarındaki artış ise bir Kürt etkisini çağrıştırabilir.

Yer adlarının onomastik değerlendirmesi de son derece önemlidir ve kişi adları ile birlikte düşü-
nülmek gerekir. 155 numaralı Diyarbekir Mufassal Tahrir Defteri verilerini kişi ve yer adları açısından 
değerlendirdiğimizde  1563 yılında bölgede yoğun bir Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmen varlığının 
halâ yaşadığını çok açık bir şekilde görebilmekteyiz. Şehir merkezinde ise Hrıstiyan ve Yahudi nüfus 
Müslüman nüfusa oranla fazla idi. Tamamen tarihi belgelere dayalı olarak yapılan bu tespit günümüz 
için de son derece önemlidir. Aynı kaynaklara dayanarak Mardin şehir merkezinde ise Arap nüfusun 
ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmalar Makedonya topraklarında yapıldığında Yunanlıların 
hoşuna gitmeyecek sonuçlar çıkması söz konusudur.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadîme Arşivi’nde yer alan İcmal Defterleri, Mu-
fassal Defterlerde yer alan gelir kaynaklarının kimlere has, zeamet, timar, vakıf veya mülk olarak 
verildiğini gösteren defterlerdir. Bu defterlere dayanılarak  eyalet, sancak, kaza, nahiyeleri gösteren 
çalışmalar yapılmışsa da köylere ve mezralara kadar inilerek hazırlanmış idari haritaların olmaması 
büyük bir eksiklik olarak durmaktadır. Bu konuda Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun 
ilgili tarihçi ve coğrafyacıları bir araya getirecek bir proje gerçekleştirmesi en büyük dileğimizdir.

Evkaf Defterleri de kadri yeterince bilinemeyen kaynaklarımızdandır. Bu kaynakları en çok kul-
lanması gereken akademisyenlerimiz belki de sanat tarihçilerimizdir. Ancak defterlerin siyakat deni-
len özel bir yazı ile tutulmuş olması bazı araştırmacılar için zorluk yaratmaktadır. Sanat tarihçilerimiz 
yanında, halk kültürü araştırmacılarının da bu defterlerden öğrenecekleri çok şey olduğuna inanıyo-
ruz. Şehir tarihi uzmanları için de bu defterlerin yayınlanması sevindirici bir gelişme olacaktır.Bu 
arşivde bulunan Adana Evkaf Defteri’nin Türk Tarih Kurumu’nca yayınlanmasından sonra mimarlık 
alanında bunu ana kaynak olarak kullanan yüksek lisans tezleri hazırlandı. Bu bir anlamda Arşivi eve 
taşımak, bir anlamda da kolay okunamayan siyakat yazısının zorluğunu kaldırarak ilmi daha geniş 
çevrelerle kucaklaştırmaktır.

30 yıldan bu yana tarihçilerimiz Tapu Tahrir Defterlerini kaynak olarak kullanarak şehir tarihle-
ri yapmışlardır. Manisa, Mardin, Isparta, Ordu, Kemah, Harput, Adana, Niğde bunlardan birkaçıdır. 
Ancak Ruznâmçe, Cebe, Kal‛a Mustahfızat defterleri çok daha az sayıda çalışmaya kaynaklık etti. 
Timarların mevcut durumunu anlamak için tutulan Derdest Defterleri de maalesef az kullanılan bir 
kaynak olmuştur.

TKGM Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde mevcut çok kıymetli bir kaynak dizisi de Vakf-ı Cedîd Tas-
nifi belgeleridir.  Bu tasnif adıyla çelişen bir tasniftir. Tasnifte yer alan 212 belge içerisinde Me-
lik Kasım isimli bir Selçuklu  beyine ait H.633/ M. 1236 tarihli Arapça bir vakfiye de bulunmak-
tadır. Çorum’da yaşamış Beyler Çelebi’ye ait vakfiyenin tarihi ise H. 755/ M. 1354 tarihini taşır.  
İsfendiyaroğulları’ndan Kızıl Ahmed Bey’e Bolu sancağından verilen toprakları gösteren H. 1014/ M. 
1605 tarihli mülknâme sureti deri kozalak içerisinde korunmaktadır.  Yıldırım Bayezid’in Edirne’deki 
evkāfına ait 36 varaklık muahhar tarihli (H. 998) defter; Fatih Sultan Mehmed’in,  II. Bayezid’in va-
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kıflarına ait defter suretleri de bu tasnifte yer alır. Şeyhülislam Feyzullah Efendi’ye verilen mülknâme 
ile Feyzullah Efendi’nin Vakfiyesi,  vakıf kitapların listesi aynı ciltte yer alır.  Valide Sultanlara, sadra-
zamlara, Osmanlı paşalarına ve beylerine ait birbirinden kıymetli vakfiyeler araştırmacıların dikkatini 
çekmek için sabırla beklemektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın  himayesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen bu uluslararası kongrenin büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Özellikle Osmanlı 
mirası üzerinde yükselen 25 ayrı devletin tarihinin önemli bir bölümünün aydınlatılmasında bu Genel 
Müdürlüğün Arşiv Dairesi’nde yer alan bu belgeler fevkalade önemlidir. Burada yer alan belgeler 
artık sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin değil bütün dünyanın ortak kültürel mirası olmuştur. Mutlaka 
öncelikle korunması gereken bu ortak kültür mirası belgeler yeni kavgaları değil, yeni dostlukları 
pekiştirmek için kullanılacaktır.  İstanbul nasıl bir kültür başkenti, bir kültür mirası ise,  Osmanlı’dan 
kalan bu arşiv belgeleri de o mirasın en önemli parçaları olarak Osmanlı barış ve hoşgörü kültürünün 
yaşatılmasına katkı sağlayacaktır.

Bu kongreyi düzenleyen Sayın Bakan Erdoğan Bayraktar’a; Tapu ve Kadastro Genel Müdürü 
Sayın Davut Güney’e; Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Kanal’a; Arşiv Dairesi Başkanı Mustafa 
Parlak’a; Kongreye katılan yurt dışından ve yurt içinden bütün akademisyenlere, araştırmacılara te-
şekkür ediyor, kendilerini kutluyorum. Bu kongreye can veren, Kongre Düzenleme Komitesinde canla 
başla çalışan Mehmet Yıldırır, Songül Kadıoğlu, Lale Sezer, Sevgi Işık ve Nevzat Azap’a özellikle te-
şekkür ederim. Bu görkemli Kongre’de emeği geçen daha pek çok isimsiz kahramanların da olduğunu 
biliyor ve hepsine teşekkür ediyoruz. Saygılarımla.
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HUKUK TARİHİMİZDE TAPU-KADASTRO İŞLEMLERİNİN HUKUKÎ EHEMMİYETİ 
VE İLK TAPU KANUNNÂMESİ

  
Hukuk Tarihimizde Tapu-Kadastro İşlemleri
1.1 Osmanlı Devletine Kadar Müslüman Devletlerde Tapu-Kadastro İşlemleri

Tapu ve kadastro işlemlerinin; bir milletin devlet idaresi, gelir ve giderlerinin kontrolü, kısaca 
hukuk ve iktisât sistemi açısından büyük önemi hâiz olduğunu zikretmek icabeder. Her güzel 
şeyde olduğu gibi, bu mevzuda da, müslümanların ve bilhâssa müslüman Türklerin âleme 

rehberlik ettiklerini görüyoruz. Osmanlı Devletindeki tapu-tahrir geleneğinin meşrûiyetini Hz. 
Ömer’in şu hâdisesi teşkil etmektedir: İslâm Devletini bir dünya devleti hâline getiren Hz. Ömer, 
fethettikleri memleketlerin gelir ve giderini, nüfusunu ve diğer coğrafî durumunu bilmenin, devletin 
zaruri görevi olduğunu anlamış, ilk gelir-gider defterleri ve tapu kayıtları demek olan Divan usûlünü 
geliştirmiştir. Hatta Osman bin Hanif’i, Irak arazisinin tapu-tahririni yapmak üzere görevlendirdiğinde 
kendisine şu ta’limâtı vermiştir: “Şen ve ma’mûr olan yerlerin alanlarını ölçünüz, tahririni yapınız; 
bifill zirâat edilen veya edilebilecek olan âraziyi tesbit ediniz. Verimsiz ve çorak yerleri; çift sürülmesi 
kâbil olmayan öyükleri, tepeleri, ormanları, bataklıkları ve sazlıkları ve benzeri araziyi vergide esas 
alınacak arazi esasına katmayınız.”1

Konu ile alakalı Ebüssuud Efendi’nin kaleme aldığı ve devletin gelirlerini ve giderlerini inceleyen 
ve kanun mahiyetinde bulunan Risale’den bazı maddeleri aktarmamız yerinde olacaktır:

14. Ve beytülmalın bir vâridi dahi tahrir-i vilâyetden olan menâfi‘dir, ma‘lûm olmak gerekdir. 
Resulullâh (S.A.V.) fevt oldukdan sonra eğer ki Ebubekir-i Sıddîk halife oldu. Ammâ Resulullâh 
Hazretlerine imân getüren A‘râb-ı Bâdiyenin ba‘zı mürted olub ve ba‘zı Resulullâh’a verdikleri zekâtı 
Ebubekir’e vermemekle ittifak-ı ashâb ile kıtâl lâzım olub Ebubekir onları ıslâha ve mukâteleye olub 

1 Ebüssuud, Risâle-i Arazi; Reşid Efendi;1036, Vrk. 41 vd.;  Akgündüz, Belgeler Gerçekleri Konuşuyor (I) İstanbul 1989, sh. 97 vd. 

Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ 
The Islamic University of Rotterdam / Netherlands
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ihkâm-ı dine fırsat bulmadı ve zaman-ı hilâfeti dahi az olub ömürden dahi ruhsat olmadı. Hazret-i 
Ömer-i Faruk (R.A.) halife oldukda, onların himmeti, ihkâm-ı ahkâm-ı dine ve intizâm-ı ahvâl-i 
müslimine ve icrâ-i şer‘-i müb îne oldu. Ve fethettikleri memâlikin mahsûlın ve masrafın ma‘lûm 
edinmek murâd edinüb ol divanı anlar bağladı. Divan dedikleri, defterdir ki, mahsulât içün müstakil 
divan ve ma sârif içün müstakil divan ve mukatele tâifesine verdikleri erzâk içün müstakil divanı anlar 
vaz‘ eyledi. Anların zaman-ı hilâfetinde olan âsâr-ı haseneden biri misâhâtdır ki, cemî’ feth olunan 
diyârın arazisini bilüb ana göre harâc ve öşür vaz‘ eylemek içün Küttâb-ı as hâb ve hıyâr-ı ahbâb’dan 
adamlar ta‘yin eylediler. Sahih-i Müslim’de Ebu Muhalled’den(R.A.) mervîdir ki, Ömer-il Farûk, 
Osman bin Hanif-i Sahabîyi (R.A.), ta‘yin eyledi. 

Bu hadis-i şerifi, bu hikâyeti Ebül-Ferec İbn’ül-Cevzî rivâyet eyler. Ya‘ni -Ömer-i Farûk, Osman 
bin Hanif’e emr eyledi ki, cemî‘ şenlik ya‘ni âbâdân ve ma‘mûre olan yer leri misâhat ediniz. Âmir 
olsun ya‘ni bil-fi‘l zira‘at ve hirâset olunsun ve gerek ğâmire ol sun ya‘ni bil-fi‘l zira‘at ve hirâsete kâbil 
değil, ammâ zira‘at olunsa mütehammildir; “Sebiha” şol yere derlerki, şûrezemin ola, ya‘ni nesne 
ekilürse hâsıl olmaya, ol makûle yerleri misâhat etmeye; dahi öyükler ki tepelerdir ki, çift sürülmek 
kâbil değildir ,anı ölçülmeye; ormanları ölçülmeye; dahi çöküli olan yerleri ölçmeyeler, ya‘ni bataklar 
ve sazlıklar ölçülmeyeler. Dahi su erişmez yerleri ölç meyeler. Bu âm değildir, gökden yağan yağmurla 
iktifâ olunmayub su salıvermekle eki lüb biçilüb mahsûl hâsıl olan yerlere mahsûsdur. Ammâ yağmur 
suyu ile hâsıl veren yer lerde ol dahi misâhat olunur. 

15. Vilâyet tahrir edenlen şer‘ ve kanuna âlim olub beytülmala aid bir akçe komamak gerekdir. 
Şimdi ba‘zı nâzırlar kâtib’ül-vilâyet olsam gerekdir deyü kilise evkâfın bey’ ey ler. Arz olundukda sen 
me’mûr değil iken niçün bey‘ etdin? deyü ne sual olunur ve ne alduğı akçe muhâsebesinde var mıdır 
o yoklanur ve niceye bey‘ etdüğüne kâdî hücceti ta leb olunur. Tarhanı mutlak olub etdüğün eder, 
kılduğun kılar.2

1.2 Osmanlı Devletinde Tapu-Kadastro İşlemleri
Hz. Ömer’in bu tatbikat ve ta‘limâtı, diğer bütün Müslüman devletlere örnek teşkil etmiş ve bilhâssa 

Osmanlı Devleti, yeni feth edilen arazilerin tapu-tahririni yapma ve defterlerde tesbit etme hususunda 
zirveye yükselmişlerdir. Fâtih devri kanunları arasında zikredeceğimiz gibi, sadece İslâm âleminde 
değil, belki de bütün dünyada ilk tapu kanunu diyebileceğimiz 22 maddelik “Kanunnâme-i Kitâbet-i 
Vilâyet” Fatih zamanında hazırlanmış ve sonraki bütün tapu-tahrir defterleri, bu kanunnâmedeki 
esaslara göre tanzim olunmuştur. Kanunnâme hükümlerini de gözönüne alarak konuyu biraz daha 
açalım:

Osmanlı Devletinde Defterhâne, merkezî idarenin en önemli birimlerindendir. Defterhâne, 
çeşitli arazi kayıtları ile bunların tımar, zeâmet, mülk ve vakıf gibi vasıflarının ve devlet gelirlerinin 
kaydedildiği tapu-tahrir defterlerinin bulunduğu yere denir. Defterhâne, Divan’ın toplandığı 
Topkapı Sarayındaki Kubbealtı denen yerin yakınındadır. Divan toplantılarında bu defterlere ihtiyaç 
duyulduğunda defterdarın emri ve sadrazamın müsâadesi ile ancak açılıp kapanabilir. Defterhânede 
biraz sonra izahlarını yapacağımız üç çeşit defter vardır: Mufassal defterler, icmal defterleri ve 
rûznâmçe defterleri. Defterhânenin âmirine defter emini yahut defterhâne emini denir. Defter eminliği, 
müstakil bir memûriyettir. Bu sebeple defterde bir tebdil yahut tağyir gerektiğinde önce irâde-i seniyye 
alınır, sonra Divan-ı Hümâyûn Kaleminden ferman yazılır. Defter emini huzurunda açılır ve gereken 
muâmele tamamlandıktan sonra mahzene iâde edilir. Defterler, defterhânede bulunan birbiri içinde 
mühürlü dört demir kapılı sağlam bir mahzende korunmuştur.3

Osmanlı Devletinde fethedilen bütün arazilerin nüfusu, arazinin çeşidi ve benzeri durumlar, tescil 
gayesi ile resmî görevliler tarafından muntazam bir şekilde resmen muhâfaza altına alınan defterlere 

2 Osmanlı Vergi Hukuku İle Alakalı Ebüssuud’un Fetvâsı, Süleymaniye Kütp. Reşid Efendi, No: 1036, Vrk.33/b-37/a; Akgündüz, Osmanlı 
Kanunnameleri, c. IV, sh. 98-99.
3 Ali Haydar, Dürer, IV/553; Aktaş, Necati/Binark İsmet, El Arşifü’l-Osmani; Amman 1986, sh. 339; Topkapı Sarayı Arşivi, No: D. 3208

kaydedilirdi. Arazinin bu şekilde yazım işlemine tahrir denirdi. Tahrir işlemi, Divan-ı Hümâyûn adına 
tevkiî yahut nişancı denilen müftî-i kanunun kontrolü altında yapılır ve bu işe hem kanun hükümlerini ve 
hem de şer‘î esasları bilenler görevlendirilirdi. Tahrir işlerini iki resmî görevli yürütürdü; birincisi emin, 
muharrir, muharrir-i mıntıka, muharrir-i memâlik, emînü’l-velâyet yahut defter emini gibi ünvanlarla 
anılan ilyazıcıdır. Diğeri ise, buna yardımcı olarak tayin edilen vilâyet kâtibi veya sadece kâtib denilen 
vazîfelidir. Her iki görevli de, kadılar, divan kâtipleri ve benzeri ehliyetli şahıslar arasından seçilir. 
Bu dediklerimizi, kanunnâmelerin başında yer alan mukaddimelerde görmek mümkündür. Mesela 
İbn-i Kemal ve Ebüssuud, bu göreve getirilenler arasında yer almaktadır.4 Ba’zan başka kâtiplerin de 
bunlara yardımcı olduğunu belirtmekte yarar vardır.

Tahrir işleminin kapsamına şunlar girer: Tahriri yapılan bölge yeni fethedilmiş ise, önce idarî 
teşkilâtı tayin ve tesbit edilir. Bu konuda emre ve fermana tâbi olunur. Arazi, sultan ve vüzerâ hasları, 
zeâmet ve tımar gibi kısımlara ayrılır. Daha sonra görevliler köy köy ve kasaba kasaba dolaşıp vergi 
mükelleflerini, muâf olanları ve muâfiyet sebeplerini tesbit ederler. Reâyanın evli-bekâr, ihtiyar, 
çalışamaz, dul, zeâmet yahut tımar sahibi, imam, müezzin, seyyid, râhip gibi bütün vasıfları kaydedilir. 
Her köyde bulunan, mer’a, yaylak, kışlak, orman, zirâî arazi, yetiştirilen ürünler ve mikdarları yazılır. 
Tahrir işleminin müsveddeleri tamamlanınca müsvedde defter temize çekilir. Ortaya iki çeşit defter 
çıkar. 

Birincisi, mufassal defterlerdir. İlgili bulunduğu bölgenin idarî teşkilâtı, arazi çeşitleri, köyleri, 
mezraları, mer’aları, ormanları, kışlakları ve diğer arazi çeşitleri ile bunların kime ait olduğu, arazisi 
tahrir edilen yerlerin re’âyâsı, gelir çeşitleri ve ödeyecekleri vergi mikdarları kaydedilen defterlere 
mufassal defter denir: 

İkincisi, mücmel defter veya icmal defteridir ki, bunlarda sadece kısaca idarî teşkilât, köy isimleri 
ve yıllık gelirleri tesbit olunur. Tamamlanan tahrir defterleri Divan-ı Hümayûn’a arzedilmeden önce 
Nişancı’nın tetkik ve tahkikinden geçer. Nişancı mufassal defterlerden birine tuğra çeker ve ilgili 
vilâyete gönderir. Tuğrâsız olan, icmâl defteri ile beraber defterhâneye konur. Eyâlete gönderilen 
defteri, defter kethüdâsı ve tımar defterdârı denen görevliler muhâfaza ederler. Tahrir işlemleri, 
yenilenebilir. Eski tahrir defterine atîk yahut köhne defter, yenisine ise cedid defter denilir. İşte tapu 
tahrir defteri denilince akla gelmesi gereken defterler bunlardır.5 Bir de iki tahrir arasında il yazıcı ve 
kâtiplerin günlük muâmelelerini kaydettikleri el defterleri vardır ki, bunlara derdest defterleri veya 
rûznâmçe defterleri denir. Bunlar tapu-tahrir defterleri değildir. Şu anda hem Başbakanlık Osmanlı 
Arşivinde ve hem de Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde bu defterlerin bir kısmı, tapu-tahrir 
defterlerine karıştırılmış bulunmaktadır. Normalde tapu-tahrir defterlerinin sayısı 970 küsûr olması 
gerekirken, sadece Osmanlı Arşivinde 1079 adet defter kaydı görünmektedir. Bizzat yaptığımız 
araştırmada, bunların %35’nin tapu-tahrir defteri olmadığını müşâhede ettik.

Tapu-tahrir defterlerinin konumuz açısından iki önemi vardır: Birincisi, bu defterlerin çok sağlam 
bir şekilde tutulan ve muhâfaza edilen resmî defterler olması hasebiyle, İslâm hukukunda dahi yazılı 
kesin delil olarak kabul edilmeleridir. Bilindiği gibi, İslâm hukukunda, tahrif ihtimâlinden dolayı 
sadece hat ve hâtem ile amel olunmaz yani yazılı delillere itibar edilmez. Bunun istisnâlarında birisi 
kuyûd-ı defter-i hâkânî denilen tapu tahrir defterleridir. Büyük Hanefi hukukçusu Şeyh Alâaddin El-
Haskefî, bu kayıtların kesin delil olarak kabul edileceğine fetva verdiği gibi, Osmanlı Şeyhülislâmları 
da aynı görüşle amel etmişlerdir. Bu durum, sözkonusu defterlerin resmîliği ve sıhhati hakkındaki 
bütün şüpheleri bertaraf etmektedir.6 Alâaddin Haskefî’nin Risâle’si, Haleb Mufassalı’nın kenarına 
dercedilmiştir. Yeri gelince üzerinde duracağız. İkincisi; ilerde bütün ayrıntıları ile açıklayacağımız 
gibi, Osmanlı Devleti İslâm hukukundaki arazi rejimini kabûl etmiştir. Dolayısıyla öşür arazisinden 
alınan tekâlif ile haracî araziden alınan tekâlif farklı olacaktır. Ayrıca arazinin verimliliğine göre 

4 BOA, Tapu Tahrir Defteri, No: 3345, 49, 63; Aktaş Binark, 330; Kanunnâme-i Kitâbet-i Vilâyet; Topkapı Sarayı, R. 1935, vrk. 81/b-85/a
5 Hezarfen, Hüseyin, Telhisü’l-Beyân; vrk. 75/b Aktaş/Binark, 332-333
6 Mecelle, md. 1736-1737; Ali Haydar, Dürer, IV/551-535
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haracî araziden (ki mirî arazi de aslı itibariyle haracî arazidir) alınan harâc-ı mukâseme ve harâc-ı 
muvazzaf yahut bunları karşılayan çeşitli isimlerle anılan tekâlif, şer‘î hükümler gereği, bölgeden 
bölgeye değişecektir. İşte bu değişkenlik sebebiyle Osmanlı ülü’l-emri, her eyâlet bazan sancak için, 
umumî Osmanlı Kanunnâmesini esas alarak, farklı hükümleri tanzim eden hususî sancak yahut eyâlet 
Kanunnâmeleri tanzim etmiştir. Genellikle bu hususî kanunnâmeler, eyâlet ve sancaklara ait mufassal, 
ba’zan da mücmel defterlerin başına konmuştur. Kanunnâmeden önce veya sonra da, tahrir konusu 
eyâletin ismi, zamanın sultanı, onun fermanıyla bu işlemin yapıldığı, emin ve kâtibin isimleriyle tahrir 
tarihini ihtiva eden bir mukaddime yer alır.7

 
1. Hukuk Tarihinde İlk Tapu Kanunâmesi

Kanaatimize göre Fâtih devrine ait kanunnâmelerin en önemlilerinden biri de “Kanunname-i 
Kitâbet-i Vilayet” denilen tapu-Tahrir kanunudur. Zira bu kanun Türk hukuk tarihinde bilinen ilk tapu 
kanunu olduğu gibi, dünyada da ilk tapu kanunu özelliğini hâizdir. Ayrıca tapu-Tahrir defterlerinin nasıl 
kaleme alındığını bütün tafsilâtıyla düzenlemektedir. Kanun metninde geçen “babam Hüdâvendigâr 
ruhu içün”8 gibi ifadelerden ve kanunun üslûbundan, Fâtih devrine ait olduğu tahmin edilmektedir. 
Ancak kesin tarihi belli değildir. Bir kısım araştırmacılar, I. Murad (1362-1389) zamanında Timurtaş 
Paşa tarafından hazırlanmış olabileceğini belirtmişlerse de, elde bu iddiâyı destekleyecek delil yoktur9.
Böylesine önem arzeden bu Kanunnâmenin elimizde dört nüshası vardır:1) Topkapı Revan. No:1935, 
vrk. 81/b-85/a’daki temel nüshadır. 2) Yine Topkapı R.1936’daki benzer nüshadır. 3) İstanbul Ün. Ty. 
No: 2753, ,Vrk. 42/b-47/a’daki nüshadır. 4) Parıs, Bib. Nat. ms. fonds turc anc. 35, Tşrk. 49/b-54/
b’deki önemli nüshadır. Ayrıca bu kanunnâme esas alınarak Kanunî devrinde de iki tapu kanunu 
kaleme alınmıştır10.

22 maddeden meydana gelen Kanunnâme, bir tapu Tahrir defterinde bulunması gereken bütün 
hususları tanzim etmektedir. Meşrûiyet kaynağını ve hukukî tahlilini şöylece özetleyebiliriz:

Hz. Ömer’in tatbikat ve ta’limâtı, Diğer bütün müslüman devletlere örnek teşkil etmiş ve bilhâssa 
Osmanlı Devleti, yeni fethedilen arazinin Tahririni yapma ve defterlerde tesbit etme hususunda 
zirveye yükselmişlerdir. Bu mevzuda yapılan ilk hukukî düzenleme olan “Kanunnâme-i Kitâbet-i 
Vilâyet”e göre, fethedilen arazilerin nüfûsu, arazinin durunın ve benzeri hususlar, tescil gayesi ile 
resmi görevliler tarafından muntazam bir şekilde yazılır ve resmen muhâfaza altına alınan defterlere 
kaydedilir. Arazinin bu şekilde yazım işlemine talırîr denir. Tahrir işlemini iki memur yürütür: defter 
emini ve vilâyet kâtibi. Defter eminine muharrir i memâlik, muharrir veya il yazıcı denir. Tâhrir 
neticesinde iki çeşit defter ortaya çıkar: Birincisi, mufassal defterdir ki, ilgili bulunduğu arazinin 
köyleri, mezraları, ormanları, kışlakları ve bütün arazi çeşitleri ile bunların kime ait olduğu, re’âyâsı, 
gelir çeşit ve mikdârları ve ödeyecekleri vergiler bunlara kaydedilir. İkincisi; icmal defterleridir ki, 
bunlarda sadece arazilerin hâs, tımar ve zeâmet olduğu, sâhipleriyle birlikte kaydolunur. Osmanlı 
ülkesinin tamamı bu usûle göre Tahrir edilmiş ve 100’ü küsûr tapu defteri meydana gelmiştir11.

Tapu-kadastro işlemlerini Tanzimat’tan önce Bab-ı Defterî veya defterhâne denilen müessese 
yürütmektedir. Tanzimat’tan sonra Defter-i Hâkânî Nezâreti kurulmuş ve 1263/1847 tarihinde kabul 
edilen yeni Tapu Nizamnâmesi ile Avrupa’dan mülhem bir tapu sistemi getirilmiştir. Eski kayıtlar, 
yeni tapu defterlerine esas kabul edilmiştir. 1269/1852 tarihli bir irâde ile tapu nizamının her yerde 
tatbiki ve senedsiz arazi alınıp satılmaması hükmüne bağlanmıştır. 1275/1858 tarihinde yeniden 33 
madde halinde tanzim olunan Tapu Nizamnâmesi ise, bazı ta’dillerle Osmanlı Devletinin yıkılışına 
kadar uygulanmıştır. Şu anda Türk mahkemelerinde esas kabul edilen tapu defterleri de, Defterhâne 
7 Aktaş/Binark, 332 vd.
8 md. 17
9 Beldiceanu-Steinherr. Irene-II. Beldiceanu, Reglement ottoman concornant le recen sement, in: Südest Forschungen. XXXVI 1978, pp. 1-40, 
özellikle sh. 9.
10 Bunlardan birisi Semendire Sancağının Tahriri için yazılmıştır: Bkz. Veliyyüddin Efendi, No:1970, Vrk. 152/b-d.
11 Akgündüz, Belgeler, 98-99.

Nezaretince tanzim olunan ve eski kayıtlar esas alınan defterlerdir.12

Tapu-Tahrir Defterleri Kayıtlarının Yazılı Delil Olarak kabul Edilmesi
Bilindiği gibi İslam hukukunda yazılı deliller için “hucec-i hattiye” tabiri kullanılmaktadır. 

Aslında İslâm hukukçuları, yazılı delilleri tahrifat ve hile ihtimalleri sebebiyle, hükme esas teşkil 
edecek kesin delillerden kabul etmemektedirler. Nitekim Mecelle bunu “sadece yazı ve mühür ile 
amel olunmaz” diyerek formüle etmektedir.13 Bunun tek sebebi yazıya güvenilmemesidir. Bu sebeple 
uydurma olmadığı ve hile karıştırılmadığı kesin olan yazılı deliller, kesin delil olarak kabul edilir ve 
hükme esas teşkil edebilir. Eski hukukumuzda bu çeşit belgeleri iki grupta toplayabiliriz. 
1) Sultan berâtları ve kuyûd-ı defter-i hâkâniyedir. Kuyûd-ı defter-i hâkâniyeden kasıt, Başbakanlık 
Osmanlı Arşivinde ve Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivinde yer alan 1500 küsur tapu-tahrir 
defterindeki kayıtlardır. Bunlar çok iyi muhafaza edildiği için kesin ve sağlamdır.14

2) Hile ve tahrifden uzak kalacak şekilde tutulan şer’iye sicillerindeki i’lâm ve hüccet gibi yazılı 
kayıtlardır. Bunlara Tanzimat’tan sonra senedât-ı şer’iye de denmiştir. Şer’iye sicillerinde yer alan 
vakfiyeler de aynı hükme tabidir.15

1296/1878 tarihli Talimât-ı Seniyye ile yazılı kesin delillerin kapsamı genişletilmiş ve bu talimata 
uygun olarak hazırlanan yazılı belgeler, kesin delil olarak kabul edilmiştir. Bu önemli bir gelişmedir.16 
Burada Mecelle’nin ilgili maddelerini hatırlamakta fayda vardır:

1736. Madde: Yalnız hatt ve hâtem ile amel olunmaz. Fakat şüphe-i tezvîr ve tasnî‘den sâlim ise, 
ma‘mûlün-bih yani medâr-ı hüküm olur. Başka vechile sübûta hâcet kalmaz.

1737. Madde: Berât-ı sultânî ve kuyûd-ı defter-i hâkānî tezvîrden emîn olmakla ma‘mûlün-bihtir.
Ali Haydar Efendi’nin bu maddeye yazdığı şerh de en az madde kadar özet ve kıymetlidir:

Berât-ı sultânî tezvîrden emîndir. Zîrâ bu berât ancak irâde-i seniyyeden sonra yazılıp, Dîvân-ı 
hümâyûn kaleminde kayıttan sonra, bu kayıt emkine-i mahfûzada muhâfaza ve bu gibi irâdât-ı 
seniyyede ikā‘-ı tezvîrât edenler aleyhine ağır cezâlar vaz‘ olunur. Binâenaleyh falan husûsa dâir 
da‘vâ bundan sonra istimâ‘ olunmasın diye emr-i sultânî mukayyed ve mahfûz bulunsa onunla amel 
olunur. Mazmûnunu isbâta hâcet yoktur. 

Kuyûd-ı defter-i hâkânî tezvîrden emîndir. Kuyûd-ı defter-i hâkānîden maksûd, selâtîn-i mâziye-i 
Osmâniyye ve bilhâssa Sultân Süleymân ve Sultân Murâd-ı sâlis zemân-ı saltanatlarında ashâb-ı kemâl 
ve erbâb-ı fazl ve istikāmetten intihâb olunan muharrirler ma‘rifetiyle memâlik-i mahrûse-i şâhânede 
bulunan kurâ, mezâri‘, mer’â, yaylak, kışlak, arâzî-i sâire ve cihât-ı merbûtiyyetleri kemâl-i i‘tinâ ile 
tapkīk ve şüpheden sâlim olabilecek bir sûrette  kayıt ve tahrîr olunan dokuzyüz yetmiş adede bâliğ 
olan defâtirdir. 

Bu defâtir el-yevm defter-i hâkānîde vâki‘ birbiri içinde mühürlü dört demir kapıyı hâvî metîn ve 
me’men bir mahzen içinde mevcûd ve mahfûz bulunmuştur. 

Defâtir-i mezkûrede mukayyed bulunan arâzîden bir kıt‘anın mesâğ-ı şer‘îye binâen li-maslahatin 
merbûtiyyet-i kadîmesi tebdîl olunmak lâzım geldiğinde, her halde irâde-i seniyye istihsâl olunduktan 
ve Dîvân-ı Hümâyûn kaleminden fermân-ı âlîşân vürûd ettikten sonra Defter-i Hâkānî Emîni 
huzûrunda bu işe memûr olan efendi, fermân hulâsasını defterde mevcûd olan kaydın bâlâsına kendi 
hattıyla tahrîr ve zîrine imzâsını atarak defter-i mezkûru yine mahzene iâde ve fermân dahi ayrıca bir 
memûr-ı mahsûs ma‘rifetiyle muhâfaza olunur. 

Vaktiyle vaz‘ olunan bu usûl-i tevsîkiyye, el-hâletü hâzihî ihlâl edilmeyerek ale’d-devâm kemâl-i 
i‘tinâ ile muhâfaza olunmakla,kuyûd-ı mezkûreye halel ve fesâd târî olmayıp, şüphe-i tezvîr ve 
tasnî‘den berî kalmıştır. 
12 BOA. Kanun-ı Kalemiye, sh. 10 vd.; Düstur, I. Ter. 1/300 vd.; Karakoç, Tahşiyeli Kavanin, I/305-364. 
13 Mecelle, md. 1736; Ali Haydar, Durer el-Hukkam, IV/551 vd. 
14 Mecelle, md. 1737; Ali Haydar, Durer el-Hukkam, IV/553-554.
15 Mecelle, md. 1738-1739; Ali Haydar, Durer el-Hukkam, IV/555-556.
16 Düstur, I. Ter. c. 3, sh. 78-79; Akgündüz, Küllliyât, 777-782.
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Bu kuyûd ile bilâ-beyyine amel olunacağını Şeyh Alaüddîn beyân eylediği gibi17 Devlet-i 
Aliyye’de gelen meşâyih-i islâmiyye tarafından dahi ol vechile iftâ edilmiştir. Binâenaleyh falan 
mevzi‘ falan medreseye vakıf olduğu defter-i hâkānîde muharrer olduğu sûrette, mazmûnunu isbâta 
hâcet olmaksızın onunla amel olunur. (Tenkīh ve Redd-i Muhtâr) 

Bu tafsîlâttan anlaşılır ki, bu defâtirde umûma ve te’sîsât-ı hayriyyeye âid arâzî mukayyettir. 
Yoksa eşhâsın uhdelerinde bulunup, sened-i hâkānî ile tasarruf olunan tarlalar mukayyed değildir. 
Bu gibi eşhâs uhdelerinde bulunan tarlaların ve eşhâsın mülkleri bulunan hâne, dükkan ve arsaların 
ve eşhâsın bi’l-icâreteyn mutasarrıf oldukları müsteğillât-ı vakfiyyenin kayıtları senedât idâresinde 
mevcûttur. 

Bu kayıtların tebdîli ve bir nâmdan ism-i âhara kaydı hakkında el-ân mer‘î bulunan usûl, tezvîr 
ve tasnî‘den sâlim kılacak derecede olmadığı gibi taşralarda bunlara dâir yapılagelen mu‘âmelât 
emniyyet ve i‘timâddan uzak derecâttadır. Hattâ manzûrum bulunan bazı evrâk-ı da‘vâda muharrer 
ve muhkâ  emlâk-i sırfenin tasarrufuna mahsûs senedâtın “Cihet-i i‘tâ-yı sened” hânesi hakk-ı karâr 
olduğu gösterildiği gibi defter-i mahsûsunun bir sahîfesinde Zeyd nâmında mukayyed bulunan bir 
hânenin mu’ahharan diğer sahîfede Amr nâmında kaydedilmiş ve Zeyd’den Amr’a ne sûretle geçmiş 
olduğu gösterilmemiştir. 

Mecelle’nin şu maddesinde muharrer kayd-ı hâkānîden maksûd, bâlâda beyân olunduğu üzre 
defâtir-i mahsûsa-i mu‘tenâ-bihâ kaydı iken ekser zevâtın tafsîlât-ı mezkûreye adem-i ıttılâ‘ları 
cihetiyle, bazı mehâkimde mutlakâ Defter-i hâkānî kuyûduyla dâire-i mezkûreden tanzîm edilmiş bi’l-
cümle senedâtın bilâ-beyyine velâ-tetkīk mazmûnlarıyla hükmedilmekte olmak sûretiyle, Hukūk-ı 
ibâdın izâ‘asına bâis oluyor. 

Henüz yeni neşr olunan bazı kavânînde ale’l-umûm kuyûd-ı hâkāniye ile amel olunacağı beyân 
edilmiş ise de kuyûda bilâ-beyyine mazmûnuyla amel olunmak sıfatını kānûn bahş edemez. Ancak 
bu kuyûd, şüphe-i tezvîr ve tasnî‘den berî olmak meziyyetini hâiz olur ise, ol vakit bilâ-beyyine 
mazmûnla amel olunur. Binâenaleyh bunlar ile amel ve hükmolunmak ibtâl-i hukūka bâdî olur. Bu 
sûrette bir kimse diğer kimesnenin elinde bulunan arz-ı mîrî tarla için “bu tarlayı sâhib-i arzın izniyle 
bana fâriğ olmuştun, benimdir” diye da‘vâ ettiğinde Defter-i Hâkānîden sûret-i ifâdesini mü’eyyed 
olarak i‘tâ olunan sened-i mücerredle amel olunamaz. Zîrâ 1836. madde hükmünce yalnız hatt ile 
amel edilemez. Ve bu kayıt ve sened tezvîr ve tasnî‘den sâlim değildir. Bu halde keyfiyyet-i ferâğ 
suver-i sâire ile isbât olunmak lâzım gelir. Şöyle ki, evrâk-ı ferâğiyye meyânında müdde‘â-bihâ tarlayı 
müdde‘îye fâriğ olduğuna dâir, fâriğin hatt-ı destiyle muharrer imzâ ve hâtemi bulunup da mezkûr hatt 
ve hâtemi fâriğ mukırr olduğu takdîrde Mecelle’nin 1606. ve 1609. ve 1610. maddeleri ahkâmınca 
keyfiyyet-i ferâğ sâbit olacağı gibi, şühûd-ı mu‘teberenin şehâdetiyle dahi ferâğ sâbit olup ve illâ bi’t-
taleb hasma yemîn verilir. 

Nitekim iki kimseden her biri mahall-i mu‘ayyen için kendisinin taht-ı tasarrufunda olduğunu 
iddi‘â ile ale’l-ekser vâki‘ olduğu üzre iki taraf dahi sened-i hâkānîyi ibrâz ettiğinde, mücerred 
mezkûr senedle ikisinden birisi için müstakillen veya bi’l-iştirâk hükmolunamaz. Hâric müdde‘î ve 
zi’l-yed müdde‘â-aleyh i‘tibâr olunarak Kitâbü’l-Beyyinât ve Kitâbü’l-Kazâ’ya tevfîkan müdde‘îden 
beyyine taleb olunur. İsbât ederse fe-bihâ, edemez ise bi’t-taleb müdde‘â-aleyh tahlîf olunur. Yemîn 
ederse yahut müdde‘î yemîn verdirmez ise, müdde‘â-bihâ tarla vâzı‘u’l-yedin elinde bırakılır. Yoksa 
müdde‘â-aleyhe “bu tarla senindir, sana hükmettim” denilemez. 

Meselâ iki kimse bir tarlaya bi’l-iştirâk mutasarrıf -vâzı‘u’l-yed-  iken her biri bi’l-istiklâl ve 
diğeri bi’l-iştirâk mutasarrıf olduklarını iddi‘â ile ikisi de sened-i hâkānîlerini ibrâz etseler, bu senedler 
ile hükm olunamayıp Mecelle’nin 1756. maddesine tevfîk-i mu‘âmele edilmek lâzım gelir. 
Nitekim, iki hâric kimse bir tarlada nizâ‘ edip, herbiri müstakillen kendisinin olduğunu iddi‘â ve 
iddi‘âsını mü’eyyed olmak üzre sened-i hâkānîleri ibrâz etse, bu senedlerle hükmedilemez. 1756. 
maddenin kabîlinde şerhan îrâd olunacak tafsîlâta tevfîk olunur.
17 Bu fetvanın orijinali Tapu Tahrir Defterleri arasında yer alan Haleb Mufassalını Haşiyesine derç edilmiştir.

2. Netice
Bütün bu araştırmalar, Müslüman Türkler’in dinlerine ve örf âdetlerine bağlı kaldıkları zamanda 

her sahada ileri gittiğini göstermektedir. Tapu mevzusu da bunlardan sadece birisidir.
Böylesine teferruatlı tapu muamelelerinin nasıl yürüdüğü ne bir misâl ile bakalım. 1516 tarihinde 

fethedilen ve 1518 yı lında tahririne başlanan doğu ve güneydoğu bölgesinin tapu  kadastro işlemleri, 
dört sene sonra yani 1522 yılında tamam lanmıştır. Günümüzün teknik imkânlarına rağmen böyle bir 
işe kalkılırsa en az kırk-elli sene süreceğini günümüzdeki örnekle rinden anlıyoruz.

Netice olarak, tarihimiz bizim için önemli bir hazinedir. Bu hazineden yararlanmadığımız 
sürece milletçe çok daha uzun zaman maddî ve manevî açıdan fakir kalacağımız unutulma malıdır. 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden ricamız da böy lesine târihî ve ilmî bir âbideyi kendi câmiasına 
tanıtmasıdır. Tarih araştırılırsa, dünya ilim tarihindeki meşhur ilklerin çoğunluğu, sonlara doğru 
yuvarlanır kanaatindeyiz.

SURET İ KANUNÂME-İ KİTÂBET İ VİLÂYET Kİ NİŞAN-I HÜMAYUN YAZILUR
Nişân-ı şerif i âlîşan hükmi oldur ki; Hazret-i Mâlikü’l-Mülk-Celle zikruhû serîr-i saltanatı cenâb-ı 
celâlet-meâbıma müyesser eylemeğin bu mevhibet-i azîmenin şükri mukâbelesinde zimmet-i himmet-i 
seniyye-i hûsrevâne ve kemâl-i ma‘delet-i aliyye-i padişâhâneme vâcib ve lâzım oldu ki, cemî’i 
berâyây-ı vilâyet ve âmme-i re‘âyây-ı memleketin emâkinine ve mesâkinine ve kazâyâsının cümle-i 
husûsiyyâtına ve etvâr ve evzâ’ın keyfiyyâtına ve kemiyyâtına ve me’haz-i emvâle ve esbâb-i husûlüne 
ve erbâb-ı tımar mahsûlâtının fürûuna ve usûlüne ilm-i şerîfim muhît ola. Husûsan muhâlif -i defter ve 
muğâyir-i kanun-ı mukarrer re‘âyâdan alınan emvâlin vefret-i zulmünden ve kesret-i tazallümünden 
ve ashâb-ı tımar ile re‘âyâ ortasında olan muhâsamâtın vufûr-i şikâyetinden ve himâyet-i vilâyet 
içün illere teklîf i avârız olundukda mikdâr-ı hânelerine ve evkâf ı müslimîn ahvâline ve masârif-i 
mu’ayyenelerinde mutasarrıfînin ihtimâmlarına ve taksîrâtlarına vukuf ve ıttılâ’ım olmak mühim ve 
lâzım olduğı ecilden her vilâyete bir emîn ve bir kâtib gönderüb cüz’î ve küllî, nakîr ve kıtmîr defter 
edüb defterden hâric bir nesne komamak emr eyleyüb velhâletü hâzihî filân sancağı yazmak içün 
Kudvetü’l-emâcid ve’1-ekârim filân - Zîde Mecdühû-nun kemâl-i emânet ve diyânetine i‘timâdım 
olmadığın anı emîn ve Fahru erbâbi’l-kalem filân -Zîde kadrühû-nun vufûr-i kifâyet ve istikâmetine 
i‘timâd eylemeğin anı kâtib ta‘yîn edüb buyurdum ki:
l. Ol sancağa varub ol yerlerde vâki‘ olan şehirlerden ve kasabâtdan ve kurâdan ve mezâri‘den ve 
araziden ve bağdan ve bağçeden ve efrâddan ve eşhâsdan filcümle ebvâb-i mahsûlâtın senevîsinden 
ve şehrîsinden ve yevmiyesinden ve bâd-ı hevâsından kalîl ve kesîr nakîr ve kıtmîr tımarda ve evkâfda 
ve emlâkde ve re‘âyây-ı tımarda ve evkafda ve emlâkde vâki‘ olan yerlerde mu’âflardan her ne varsa 
yağcıdan ve küreciden ve çeltükçiden ve yörükden ve canbazdan ve ahâli-i ma‘den ve sayyâdîn ve 
doğancı ve katrancı ve yaya ve müsellem halkından bilcümle ol sancakda her ne varsa defter olunub, 
efrâd-ı insândan bir ferd ve ebvâb-ı mahsûlâtdan bir habbe cüz’î ve küllî hâric ez-defter nesne 
kalmayub yazılmak içün fermân-ı hümâyûnum şöyle cârî ve nâzil oldu ki(18):
2. Ashâb-ı tımarın e‘âlîsinden ve edânîsinden bizzat kendüleri mübâşir olanlar, binefsihim ve kendüleri 
mübâşeret eylemeyüb kâim-makamları ve mübâşirleri hâcet olanlarun mübâşirleri, ol yerün kadılariyle 
eminlerim huzûrlarında cem‘ olınub teftişe tasaddî olundukda, benüm hâslarum mübâşirlerinden ve 

18  Bu maddedeki terimler daha önceki kanunnâmenin dipnotlarında izah edilmiştir. İzah edilmeyenler şunlardır:
-  Yağcı: Yağ ve bal mumu imâlâtı ile meşgul olan esnaf.
-  Küreci: Demirci ve madenci demektir. Her iki gurup da avârız-ı divâniyeden muâfdırlar.
-  Ahali-i ma’den: Ma’den işletmelerinde çalışan personel ve amirler.
-  Canbaz: Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinden itibaren gelişen askerî bir sınıf. Vergiden muâf olan bu askerî sınıf, seferde ordunun ve 
devlet erkânının atlarına bakarlar; diğer zamanlarda ise has âhır ve çayır hizmetlerinde bulunurlar. Voynuklara benzemekle beraber, müslüman 
oldukları için onlardan ayrılırlar (Sertoğlu, 60-61).
- Hâric ez-Defter: Girişte açıkladığımız gibi, yeni arazi tahriri yapılırken eski tahrire nazaran fazla çıkan nüfus ve arazi hakkında kullanılan 
bir terim. Hâric-ez defter nüfûs bulundukları yerin sâhib-i arzına üç sene kışlak resmi verir ve bennâk sınıfına geçerler. Hâric ve defter arazi 
ise, hâriç eminleri denilen görevliler tarafından mevkûfât kalemine teslim olunurdu (Sertoğlu, 139).
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sâncak beği hâsların tasarruf eyleyenlerinden ve zu‘amâ ve erbâb-ı tımar ve ashâb-ı evkâf ve emlâk 
ve mu‘af ve müsellem olan eşhâsın ellerinde olan berâtların ve sûret-i defterlerin ve temessüklerin 
getürüb emînlerine teslim eyleyeler. Ve üçer yıllık ispenç veya çift resmin veren re‘âyânın mufassal ve 
meşrûh esâmîsiyle sâir mahsûlâtının defterlerin getürüb emînlerine vereler.
3. Andan sonra emînlerin teftişe başlayub yerlü yerinden tekrar tefahhus eyleyeler. Fi’l-cümle e‘âlîden 
ve edânîden benim ünvân-ı şerifimle mu‘anven berat-ı hümâyûnumla tımara ve evkâfa ve emlâke 
mutasarrıf olanlar, ben hâsıl tasarruf eylemedim, şimdi geldim veyahud üç yıllık hâsıl almadım, 
derlerse, amel eylemeyüb re‘âyâsı ittifâkıyle üç yıllık hâsılı tamam künhü ve hakikatı ile ma‘lûm 
edinüb bir mufassal defter eyleyüb elbette elbette emînlerime teslim eyleyeler.
4. Ve emînlerim dahi bundan verilen mufassal defteri huzurlarında ihzâr eyleyeler. Dahi erbâb-ı tımar 
ve evkâf ve emlâk ashâbı verdüği hâsıl defteriyle tatbîk edüb ve re‘âyây-ı dahi kemâl-i dikkat ve 
ihtimâm üzre teftiş eyleyüb mutâbık ve muvâfık buldukların veya hîn-i teftişde ve tefahhusda zâhir 
ve revşen olan mahsûlâtın her nev‘inin üçer yıllığın bir yere cem‘ eyleyüb dahi üçe bölüb bir bölüğün 
defterlerine kayd eyleyeler; ammâ kıymetlerin ta‘yin eylemeyeler.
5. Ve her köye cümle yazmayalar. Hemân her birinin hâsılı ma‘lûm olunub bunda gelecek narhları 
husûsı benüm izz-i huzûr-ı adâlet-mevfûruma arz olundukda anun üzerine nice bahâ ta‘yîn edersem 
zeylinde kayd olunub her tımarın mikdârı ma‘lûm oluna ve cümlesi bağlana.
6. Ve sipahîler ra‘iyyetlerin yazduklarında, emr-i celîlü’l-kadrim bunun üzerinedir ki, yazdurur 
olduklarında re‘âyâları külliyen eminim huzûruna hâzır eyleyeler. Ve ra‘iyyetleri oğulların dahi 
yazduklarında büyüceklerin gösterüb küçüklerinin ismin yazdurmayalar. Ol bâbda sipahiler ve 
subaşılar, gereği gibi ihtimâm eyleyüb mukayyed olalar. Şöyle ki sonradan emr-i şerifime muhâlif bir 
kimesne gelüb benim küçük oğlum yazdurdılar, fılânın büyük oğlu vardı, yazmadılar deyü şikâyet ve 
i‘lâm eyleye, defter bozulmaz, defter ile amel olunur. Feemmâ ol yazduran sipahinin tımarı ve hâsılı 
alınub gereği gibi mu‘âteb vaki‘ olmuş olur, bilmiş olalar.
7. Ve emînlerim defter tamam olub südde-i seniyye-i adâlet-bahşıma gelüb bana arz olununcaya değin 
hiç bir ehad tezkire ve kâğıd vermeyeler. Ve ol husûs içün bundan dahi kâğıd varmaya(19).
8. Ve hîn-i teftişde erbâb-ı tımarın verdüği defterden zâid ispençden veya resm-i çiftden veya gayrı 
mahsûlden nesne mektûm bulunursa, ketm eden sipahinin tımarın mevkûfa kayd edüb ve ol yerün 
kadısına emînlerim ısmarlayalar ki, hâsılı benüm içün zabt oluna ve kadısı cem‘ eyleyüb getürüb 
Hazine-i Âmireme îsâl eyleye. Ve defter tamam olub emînlerim gelicek mevkûf eyledikleri tımarları 
esâmîsiyle arz edüb tımar-ı âhere verilüb hâsılın kadılar getürmedilerse taleb olunub alına. Eğer 
bulunan zâid bir kimesnenin sa‘yi veya delâleti ile olursa, bir ayruca defter dutulub anda kayd oluna 
ki, ol kimesne eğer bil fi‘l ashâb-ı tımardan ise, kifâyetine göre terakkî etdürüle(20).
9. Ve ol yerün kadıları husûsunda dahi emrim budur ki, ol kadılık yazılıncaya değin emînlerim 
huzûrunda eksük olmayalar. Ve hâric ez-defter mezâri‘den ve kurâdan ve esbâbdan ve gayriden, 
muhassal ve ebvâb-ı mahsûlâtın cüz’î ve küllîsinden ma‘lûm olub yazılmadık nesne kodurmaya. Ve 
harâc olan yerlerde dahi cizye defterlerin emînlerime teslim eyleyeler elbette ve elbette; vermeyince 
olmayalar. Vermemek mûcib-i azl ve müsted‘i-i itâb-ı azîmdir, özür fâide vermez, şöyle bileler.
10. Ve satılan yerlerde tımarların neye satulduğı sûret-i sicillâtdan bilâ-ziyâde veyâ-noksân ketm 
olunmayub çıkarılub emînlerime teslim eyleyeler. Şöyle ki, bir mâddede kadıdan veyâ nâibinden 
telbîs zâhir olursa, emînlerim arz edeler; kadıdan ise azline sebeb ve nâibden ise te’dîb olunub reddine 
bâis ola.
 11. Ve yağcı ve küreci olan yerlerde yazılmaduk evlâdı ve ensâbı varsa, yine yağcı ve küreci kayd 
olunub ayruca defter oluna. Ve çeltükçi kayd olunub yazılan çeltükçi tâifesinin ellerinde tohumu olan 
19  Tezkire: Esnâfa ve halka verilen resmî kağıddır ki, tapu belgesi mahiyetindedir (Pakalın, I(I/491
20  Mevkûf: Çoğulu, mevkûfâtdır. Mahlûl tımar gelirleri, vakıflardan hazineye ait olan gelirler ve örfî tekâlifden hazineye ait olanlara denir. 
Zira hazine için durdurulmuştur. Bu tür gelir işleriyle uğraşanlara mevkûfâti ve ilgili kaleme de mevkûfât kalemi denirdi (Pakalın, II/497-
498).
 -  Terakkî: Nizâmen verilenden fazla olarak yapılan zam demektir. Tımarlardaki terakkiye hisse de denirdi (Pakalın, III/458).

çeltükçi kayd olunub tohumsuz olan ra‘iyyet kayd oluna, kefereden ise cizyesi dahi ta‘yîn oluna.
12. Ve emînlerime dahi fermân-ı münîfim bunun üzerinedir ki, ol sancakda vâki‘ olan mahsûlât 
kısmından nenün gibi mahsûlden âşür alınu-gelmişdir ve sâlâriye nenün gibi mahsûlden alınu-
gelmişdir. Ve hem şimdiya değin tımarlarda ve evkâfda ve emlâkde dahi öşriyyâtda öşür verildikten 
sonra sâlârlık neden alınu-gelmişdir ve ne vechile alınu-gelmişdir? Ve hem şöyle ki, sarâhaten defter 
delâlet etmeye, buyurdum ki, her yerde buğday ve arpa ve daruda ve burçakda ve mercimekde ve 
nohudda ve susamda ve sâir hubûbâtda ve bostanda ve bağda ve kovanda ve penbede ve olan yerlerde, 
zağferânda ve ketande ve kenevirde ve kekükde ve anlarun emsâlinde şimdiyadeğin ne alınu-gelmişdir? 
Ve defter-i atîkde ne vechile kayd olunmuşdur? Ve şimdi defterden hâric ne alınur olmuşdur? Ve ne 
vakitden berû âdet olmuşdur? Her kaziyyeyi ma‘lûm edinüb mufassal ve meşrûh ma‘lûm olunan üzre 
bir yere kayd edüb getürüb pâye-i serîr-i adâlet-masîrime arz edeler. Ben dahi ne vechile emr edersem 
ol vechile deftere kayd edeler. Hiç bir müştebih nesne komayalar ve vâki‘ olan müştebihâtı tımarlarda 
ve evkâflarda ve emlâkde ve mu‘âfda ve müsellemde ve sâirinde mufassal yazub hiç bir cânibe hüküm 
etmeyeler. Arz olundukdan sonra ne emr edersem eylece kayd edeler.
13. Ve resm-i bâğât ve resm-i âsiyâb ve resm-i gallât ve esbâb-ı çuka ve kepe ve dalyan husûsunda 
âdet nedir ve ne alınu-gelmişdir ve ne vakitde alınu-gelmişdir? Ve odundan ve otlukdan ne alınu-
gelmişdir ve ne vakitde alınur? Ve resm-i mâkiyân ve âveng dahi kadîmden alınu-gelen yerlerde ne 
alınu-gelmişdir ve ne vakitde alınur, neferden midir ve baştinadan mıdır? Mufassal deftere kayd edüb 
Kanunnâmesinde vakit ta‘yin eyleyeler(21).
14. Ve bâcât husûsunda dahi atdan ve arabadan ve gayrıdan ne alınur, nenün gibi yükden ne alınu-
gelmişdir? Ol husûsda alınu-gelenden ziyâde var mıdır, varsa ne târihden berû olmuşdur? Tefahhus 
edüb her birinin gavrına yetişüb cüz’îden ve küllîden mahfî ve mestûr nesne komayub ma‘lûm edinüb 
ayru ayru defter edüb gelicek anları dahi ayru arz edeler. Her husûsda benüm ma‘lûmum oldukda 
benden emir nice sâdır olursa, defterin zahrına yazılub kanun olub hîn-i hâcetde ana mürâca’at olunub 
ve yazılan ahkâm ana göre yazıla ve cevâb vermelü kimesneye ana göre cevâb verile.
15. Ve çeltükçilerin denkleri husûsunda dahi emrim budur ki, teftiş edüb göreler. Dahi her denkden 
ashâbına ne hâsıl olur ve âsiyâb resmi anlar vermemeğe bâis nedir? Tamam ma‘lûm edinüb arz 
eyleyeler. Sonra emrüm nenün üzerine olursa eylece edeler.
16. Ve her malısülün es’ârı husûsunda dahi emrim budur ki, her yılın üç mertebesi vardır; birisi 
hîn-i kabz ve birisi bast ve biri âhir-i senedir. Her birinin narhı nenün üzerine ise kadılardan hüccet 
getüreler(22).
17. Ve zikrolunan husûslarda emr-i hümâyûnumla âmil olalar; gâyet ihtiyât üzre olub hakk-ı sarîhden 
udûl eylemeyeler. Sonradan i‘timâd etdüğüm kimesneler gönderüb teftiş etdirsem gerekdir. Söyle ki, 
bir mâddede nev’an kusûr veya ketm ve ihmâl olunub bir nesne mahfî ve mestûr kalmış veyahud telbîs 
olunmuş olursa, babam Hüdâvendûğâr -Enârallâhu bürhânehû- ruhiyçün her kimden vâki‘ olmuş 
olursa, ehl-i mansıbsa mansıbın almağla komayub azîm belâlara uğradırın ve ehl-i mansıb değilse 
siyâset etdürürün, şöyle bileler.
18. Yukaruda zikrolunan tafsîl üzerine tamam dikkat ve ikdâm eyleyüb her husûsda gereği gibi ihtimâm 
kılub mu‘âvenetde dakika fevt eylemeyeler.
19. Ve avârız husûsunda dahi, avârız salınur oldukda, her kadılığın aded-i hânesi sıhhati üzre ma‘lûm 
olmayub aded-i hânenin ilmine şiddet-i ihtiyâç olduk ecilden buyurdum ki, şehrin ve kasabâtın 
ve kurânın imamları ve kethüdâları müzevvec ve mücerred ve pîr-i fânî ve ma‘lûl ve nâ-kâbil ve 
21  Dalyan: Balığı tedrîcen çıkarmak ve hususî tasarruf altında muhâfaza etmek üzere deniz kenarında, koy ve boğazda yapılan mahdut ve 
mahsûr yer (Şemseddin Sami, Kamûs-ı Türkî).
- Resm-i mâkiyân: Mâkiyân tavuk demekdir ki, bu terkib, tavuklardan alınan vergi manasını ifade eder (Müt. Asım, II, Tekmile, 175).
- Âveng: Üzüm ve benzeri asılı ağaçlar üzerindeki meyvelere denir. Sicim ve çamaşır ipi manasını da ifade eder. Burada birinci mana maksûddur 
(Müt. Âsım, I/100). Âvend de denir. Âvend, ayrıca kapkacak manasına da gelir.
-  Baştina: Rumeli’de çiftlik manasına kullanılır. İslavcadır. Bu çiftlikler mîras yoluyla intikal eder. Osmanlı Devleti, araziyi mîrî ilan etmesine 
rağmen, tasarruf hakkının intikalini kabul etmiştir,(Pakalın, I/170):
22  Es’ar: Fiyatlar demektir.
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papaslar ve porotoyoroslar ne mikdârdır? Ve çiftlik ve baştina tasarruf eden mücerred dahi müzevvec 
makûlesindendir. Ayru ayru yazub, re‘âyay-ı tımarı ayru ve re‘âyây-ı evkâfi ve emlâki ayru ve olan 
yerde doğancı ve katrancı ve çeltükçi ve ahâli-i ma‘den ve ahâli-i köprü ve tuzcı ve sayyâdları ve ulak 
besleyen yerleri ve derbendçileri ve ortakçıları ve mukâbelesinde hizmetsüz ahkâm-ı şerife ile mu‘âf 
ve müsellem olanları, ayru ayru her birin ta‘yîn edüb mufassal ve meşrûh defter eyleyüb getürüb arz 
eyleyeler. Ol vakit emrim nice sâdır olursa, eyle kayd eyleyeler(23)
20. Ve re‘âyadan şunlar ki, yol üzerinde ve muhavvif yerlerde evvelden hıfz olınu gelmişdir, derbend 
köyi re‘âyâsı olub anlardan eğer bütün köyün hâneleri ve eğer ba‘zısı, yolcudan ve ulakçıdan incinüb 
dahi asıl yerinden kalkub varub gayrı yerlere gitmiş ola, anları evvel varub oturdukları yerde yazmayub 
asıl kendü yerlerine yazalar. Ve sâir re‘âyâdan dahi şunlar ki, asıl yerlerinden kalkub yine ol yerin 
civârında ve nevâhîsinde temekkün etmiş olub ve gelüb temekkün edeli on yıldan berü ola, anun 
gibileri dahi asıl yerlerine yazalar. Ve anlardan şunlar ki, gelüb temekkün eyleyeli on yıl ve on yıldan 
ziyâde ola, anı oturduğu yerde yazalar. Feemmâ şol ra‘iyyet ki, bir gayrı memleketden gelüb bir yerde 
temekkün etmiş ola, anun gibileri hemân buldukları yerde yazalar.
21. Ve dahi emînlerime emr-i şerif-i vâcibü’l-ittibâ‘ım budur ki, vilâyet-i mezbûreyi kemâl-i emânet 
ve tamam-ı istikâmet üzre kitâbet edüb bir kimesneden hedâyâ ve peşkeş ve konukluk ve gayrı nesne 
almayalar ve kimesneye meyl muhâbâ etmeyüb kemâl-i adâlet üzre yazub defter edeler. Nisbetden 
ve garazdan ve ta‘assubdan ictinâb edüb her husûsda hakk-ı sarîhe tâbi‘ olub emânetde ve diyânetde 
bezl-i cehd edüb dikkat-i tâmla defter eyleyüb defterlerin Dergâh-ı cihân-penâh ve Bârigâh-ı sa‘âdet-
destgâhıma arz etdûklerinde eyledikleri emânet ve diyânet ve kifâyet ve istikâmetleri muhâzâtında 
mezîd-i inâyât-ı padişâhâne ve cedîr-i himâyât-ı cemîle-i şehinşâhâneme müstahıkk ve sezâvâr olub 
ri‘âyet olunalar İnşâallâhu Te‘âlâ. 
22. Ve hidemât-ı meşrûhalarında ma‘aşları ecliyçün âdet-i kadîme ve kanun-ı amîme üzre her hânedan 
ikişer akçe alınmak emr eyledim ki, birin emîn-i müşârün-ileyh ve birin mûmâ-ileyh kâtib alub masârif 
ve mühimmâtlarına harc ve sarf eyleyeler.
Şöyle bileler; alâmet-i şerif i âlem-ârâ ve adâlet-efzâya i‘timâd ve i‘tikâd kılalar.
Cera Zalike ve Hurrire Fî Târih-i Kezâ

23  Avârız (Avâız-ı Divaniye): Fevkalâde haller sebebiyle re’âyâdan alınan vergilere denir: Giriş kısmında konuyu incelemiştik (Bkz. sh: 
192 vd.)
-  Müzevvec: Evli:
-  Mücerred: Bekâr.
-  Porotoyoros: Aslen Grekçe olan bu kelime, bir köy veya kasabanın ileri geleni ve yaşlısı manasını ifade eder. (Evliya Çelebi, VIII/718; 
Beldiceanu, Reglement Ottoman, 29).

GİRİŞ

Modern tapu ve kadastro hizmetlerinin tamamı taşınmazlarla ilgileri akitleri ve her türlü 
tescil işlemini yapmak, tapu sicil sistemini kurmak, taşınmazların hukuki ve geometrik 
durumlarını belirlemek ve bunları güncel tutmak şeklinde tanımlanmıştır. Mülkiyet ve 

topoğrafik bilgileri de içeren kadastro ve tapu hizmetleri vergi, yargı, şehirleşme ve imar uygulamaları, 
kamulaştırma, arsa ve arazi düzenlemesi, yeryüzü ile ilgili  mühendislik projelerinin hazırlanması ve 
araziye uygulanması gibi toprakla ilgili her türlü tasarım ve uygulamada alt yapı bilgisi niteliği taşır.   

Türkiye’de bu hizmetlerin temeli, Türk-İslam devletlerinin mülkiyet anlayışı ve 
geleneklerine uygun düzenlemelerle başlayıp, geliştirilmiştir. İlhanlılar döneminde görülen 
ikta’ sistemi Selçuklular devrinde devam etmiş; Osmanlılar’da ağırlıklı olarak dirlik sistemi 
üzerine kurulan klasik dönemdeki uygulamalar1, hukukî ve malî sebeplerle 19. yüzyılın 
ortalarında yeni bir arazi tahriri ve sicil kaydı tutma mecburiyeti getirmiştir. Böylece, 
asırları bulan bir tecrübeye dayanan modern tapu ve kadastronun nüvesi teşkil edilmiştir. 

Ülkemizde tapu mevzuatı ve idarî teşkilâtının batılı manada gelişmesinin başlangıcı, 21 Mayıs 
1847 tarihi olarak benimsenmiştir. Belirtilen tarihte devlet, senetsiz ve kayıtsız tasarrufa  son vermiş, 
bütün taşınmaz malların tescilinin yapılmasını istemiş, bu görev ve sorumluluğu Defterhane’ye 
vermiştir. 

Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıl ortalarında başlattığı  batılı manada ilk kadastro çalışmaları ise, 
ülke geneline yayılamamıştır. Balkan Savaşları (1912-1913) esnasında devlet, modern kadastronun 
zaruri olduğunu görmüş; 5 Şubat1912 tarihli Emval-i Gayri Menkulenin Tahdid ve Tahriri Hakkında 

1 Osmanlı arazi tahrirlerinden günümüze ulaşan ilk kayıtlar, 1535’de Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanat yıllarında başlayan ve yüz yıl kadar 
süren tahrirler sonucu ortaya çıkan 2.320 cilt defterden ibarettir.

Yrd. Doç. Dr. Güler YARCI
Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE

OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERN TAPU VE KADASTRO SİSTEMİNİN TESİSİ VE 
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Kanun-ı Muvakkat ile taşınmazların sınırlandırılması ve tahririne karar vermiştir.  Yeni dönemin 
ilk kadastro uygulaması,  Konya vilayetinin Çumra  nahiyesinde başlamış; bahis konusu çalışma, 
Cumhuriyet dönemi kadastral faaliyetlerine geçişte müspet bir adım olmuştur.  Bu itibarla, geride 
bıraktığımız yıl modern kadastro uygulamasına  geçişimizin  100. yıldönümüdür.

Bu bildiride, Osmanlı Devleti’nin modern tapu nizamını tesis ve geliştirmek amacıyla yaptığı 
hukukî, idarî, malî reformların safahatı ile merkez ve taşradaki uygulamada sağlanan başarı, aynı 
zamanda karşılaşılan güçlükler incelenmiştir. Araştırmada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bünyesindeki Kuyûd-u Kadîme’de mahfuz hususa dair tarihî muhtevanın bir kısmının daha önce 
adı geçen kurum tarafından ortaya konulduğu dikkate alınarak2; genellikle T.C. Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Dairesi’nde  bulunan fonlardan faydalanılmıştır. Ayrıca 
bazı araştırma merkezleri ve ihtisas kütüphanelerinde mevcut resmî evrak ve neşriyat desteğiyle, 
konu, ayrıntılı surette değerlendirilmiştir.

TANZİMAT FERMANI’NIN  İLÂNINDAN  I. MEŞRUTİYET  DÖNEMİNE  KADAR 
TAPU NİZAMINDA MODERNLEŞME (1839-1876)

XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Merkez ve Taşrada Durum: Tapu Nizamı’nın Değişmesini 
Etkileyen Gelişmeler ve Defter-i Hâkâni Teşkilâtı

3 Kasım 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla3 başlayan yeni dönemde tapu nizamında köklü 
değişiklikler yapılması tek sebebe bağlanamaz. Bunlardan en önemlisi, merkezî hükümetin malî 
kaynak, özellikle nakit ve peşin finansman arayışıdır. Mesela 1847-1848 yıllarında birtakım iktisadî 
zaruretler sebebiyle devlet Tanzimat’ı uygulamakta güçlük çekmiş; yeni tapu nizamı, bu güçlükleri 
aşmaya çalışırken tesis edilmiştir.

Tapu nizamında reform yapmayı gerektiren diğer bir husus, devlet arazilerini tasarruf eden  
tımar sahiplerinin ekonomik bakımdan güçlenmeleri ve bunu siyaseten  kullanmalarıdır. Payitahtın 
doğusunda kalan eyaletlerde birçok sipahinin uygunsuz tapu senedi  verdiğine dair reayadan 
gelen sayısız şikâyet karşısında devlet, asırlar boyu mahallî yöneticilere emir, tenbih ve tekidlerde 
bulunmuş, gerektiğinde ceza yağdırmıştır. Balkanlar’da durum farklı değildir. Mesela 18. yüzyılda 
Bulgaristan’da büyük topraklara sahip kospodarlar, bazı arazi temliknamelerini  üzerlerine almaya 
başlamış ve mütegallibe  durumuna gelmiş; yüzyılın sonunda âyânlık sıfatını  elde etmişlerdir. Vidin 
ve civarında gayrimüslimlere toprak temlik edilmediği halde gittikçe daha geniş toprak parçalarını 
kiracı sıfatıyla tasarruf eden yerli ağalar ortaya çıkmış; bu durum, 1849-1850 yıllarında şiddetlenen 
Vidin İsyanları’nın sebeplerinden biri olmuştur4. İsyanlar üzerine Vidin’de kospodarlığı kaldıran 
devlet, modern tapu nizamını tesis ederek binlerce reayaya arazi tapusu vermiştir5.

Yeni tapu nizamına geçisi etkileyen diğer husus, kaybedilen savaşlarla birlikte miri arazinin 
giderek azalmasıdır. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Yunanistan’ın kurulması ve savaşı 
izleyen göçler, yeni bir dönemin habercisidir. Terk edilen yerlerden merkeze doğru göçlerin başlaması 
ve muhaceretin sona erdiği meskûn bölgelerde yerli-göçmen arazi münazaalarının doğması da devleti 
yeni tapu nizamına zorlamıştır. Diğer taraftan Tanzimat arefesinde, 16 Ağustos 1838 günü İngiltere 
ile imzalanan Baltalimanı Ticaret Muahedenamesi  ve  birçok Avrupa devleti ile benzer anlaşmaların 
akdi6, Osmanlı ekonomisi üzerindeki menfî sonuçlarını kısa zamanda hissettirmiş; kapitülâsyonların 
ağırlaşmasıyla birlikte, hükümet, yeni finans kaynakları aramaya başlamıştır. 

Tanzimat döneminde mevcut hazineler birleştirilerek, öncelikle kamu maliyesinde tek hazine 
sistemine geçilir. Devlet hazine gelirlerini arttırmaya çalışırken, dirlik sisteminin biriken meseleleri 

2 Mehmet Yıldırır, Songül Kadıoğlu, Defterhane’den Tapu ve Kadastro’ya, Ankara  2010; Osmanlı’dan Günümüze Tapu Arşiv, Haz. Mehmet 
Yıldırır-Songül Kadıoğlu-Ayşe Dalkıran, Ankara 2012.
3 Düstur, 1. tertip, c. 7, s. 116-118. 
4 Ayrıntılı bilgi için, bkz.: Halil İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Ankara 1943, s. 83-87, 91, 98.
5 BOA, A.MKT.MVL, nr. 37/47, 6.3.1267/18 Mart 1851.
6 Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı-İngiliz İktisadi Münasebetleri, II ( 1838-1850), İstanbul 1976, s. 7 vd.,  65 vd. .

bir defa daha karşısına çıkar. Böylece devlet, rakabe ya da sahib-i arz sıfatıyla, iki asırdır ihmal ettiği 
miri arazinin tahriri maddesini tekrar ele alır; resmen kayıtlı veya kayıt dışı kalmış miri araziyi hakikî 
mutasarrıflarıyla birlikte  tescile başlar. Bu esnada modern tapu nizamına yeni harç ve rüsûm tarhıyla, 
maliye hazinesine hatırı sayılır bir gelir kaynağı bulunur. 

İlk anda Tanzimat’ın getirdiği yeni mülkiyet hakkıyla birlikte miri arazi ve üzerindeki 
gayrımenkullerin hukuken nasıl tasarruf edileceği meselesinden doğduğu kanaatini uyandıran 
tapu reformu, zamanla evkaf ve şahıslara, Müslim ve gayrimüslim yerli tebea ile ecnebilere; hatta 
muhtelif dinlere ait mâbedlere kadar her çeşit arazi ve emlâkin tapulanması usulünü nerede ise 
tamamen değiştirir. Bu gelişmeler, modern kadastroyu da zorunlu hale getirir.  Üstelik  yeni tapu 
nizamı, Divan-ı Hümayun’un aslî üyelerinden nişancının ancak maiyyetinde kalmış bulunan Defter 
Eminliği’ni merkezî bir büro olmaktan çıkarıp; Defterhane-i Âmire Nezareti adı altında ve zamanla 
taşra teşkilâtını da muhtevi bir hüviyetle hükümet üyeliğine yükseltmiştir. 

İlk Adımlar:  1847 Tarihli Tapu Düzenlemeleri
17 Nisan 1847’de, yeni tapu kanununa yapılan zeylin bir an önce uygulanabilmesi için derhal ilân 

edilmesi istendi7. Padişahın hususa dair iradesi, 23 Nisan 1847 tarihli Takvim-i Vekayi’de yayınlandı8. 
Bundan sonra tapu senetleri  devlet adına merkezî bir teşkilât tarafından düzenlenerek, verilecek; tapu 
senetlerinin kayıt ve muhafazası da bu teşkilâta ait olacaktı. Görev ve sorumluluk, Defterhane’ye 
bırakıldı.

Reformun gerekçeleri Takvim-i Vekayi’de şöyle açıklanıyordu: Osmanlı arazisi ikiye ayrılır. 
Evkafa ait arazinin mahlûlatı vakıflara, miri arazininki sahib-i arz’a, yani devlete aittir. Daha önceki 
nizamda, miri araziden taşrada vukubulan mahlûlatın 2.000 kuruştan fazlası Hazine’ye, daha aşağı 
olan kısmı miri arazinin âşârını deruhde edenlere bırakılırdı. Uygulamaya birtakım fesat karışarak 
Hazine zarar gördüğü gibi, miri arazinin başkasına satışında tasarruf için verilen senetler deruhde 
edenler adına düzenlenmekte, bunda da uygunsuzluklar görülmektedir. Miri arazinin büyük kısmını 
meydana getiren bu nevî arazinin böyle bir durumdan kurtarılması gerekir. Padişah da bu işin hüsn-i 
hâle kavuşturulmasını istemiştir. 

Yukarıda ifade edilen meseleler, Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye ve Meclis-i Âli-i Umumi’de 
müzakereye açılır. Sonunda, bahis konusu mahlûlatın tamamen Hazine’ye dönmesi; mülhak kazalarda 
vukubulan ferağ ve intikal harçlarının yarısının yine Hazine’ye, diğer yarısının kaza müdürleri, âzâ 
ve reislerine verilmesi; livalar harçlarının da eskiden olduğu gibi Hazine’ye irad kaydedilmesi; 
tapu temessükü adı altında verilmekte olan senetler usulsüz olup, bundan sonra tapu senetlerinin 
Defterhâne-i Âmire Kalemi’ne kaydedilmesi, buradan düzenlenen senetlerin yine Defter Emaneti 
tarafından mühürlenerek verilmesine hükmedilir9.

Bu tarihe kadar, Osmanlı hukukunda kız evlad  miri arazi üzerinde tasarruf ve veraset hakkından 
tamamen mahrum bulunuyordu. 23 Nisan 1847’de yayınlanan tebliğde, miri arazinin miras yoluyla 
kız evlada da intikal etmesi hususu ilk defa resmen ifade edildi.  Usûl-ü mülkiye ve hakkaniyet 
kuralından hareketle, tâife-i nisa’nın, eğer fiilen ziraatle meşgul değilseler bundan sonra ziraat ailesi 
kurabilecekleri ve müstakil olarak arazi imar edebilecekleri bildirildi10. Kız evladın da arazi-i emiriyye 
tasarrufundan hissedar olması manasına gelen bu husus, ileride, 1858 tarihli Arazi Kanunnamesi’nde 
yerini aldı.

30 Nisan 1847 tarihli Takvim-i Vekayi’de ilan edilen başka bir tebliğle11, kız evlada tanınan 
veraset-i arazi hakkı genişletildi. Bu defa, babadan oğula olduğu gibi, nisa tâifesi’nin tasarruf ettiği 
miri arazinin de anneden oğula ve kız evlada bedelsiz intikaline izin verildi; madde hükmünün, 
düzenlenmekte olan yeni tapu nizamnamesine kaydedildiği açıklandı. 
7 BOA, A.AMD, nr. 1/88, 1 Ca 1263/17 Nisan 1847.
8 7 Ca 1263/23 Nisan 1847  tarih ve 231 sayılı Takvim-i Vekayi(TV), s. 1. 
9 Aynı yer.
10 7 Ca 1263/23 Nisan 1847 tarih ve 231 sayılı Takvim-i Vekayi(TV), s. 1.
11 14 Ca 1263/30 Nisan 1847 tarih ve 232 sayılı TV, s. 1.
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21 Mayıs 1847’de, Tapu Hakkında İcra Olunacak Nizâmat12 başlığı altında ve 14 maddeden 
ibaret ilk tapu nizamnamesi yayınlandı. Burada, 23 Nisan 1847 tarihli tebliğde açıklanan senet 
düzenleme ve arazi tasarrufuna dair hükümler ayrıntılı olarak ifadesini buldu. 1858 tarihli Arazi 
Kanunnamesi’ne kadar geçecek 11 yılda idarecilere rehberlik edecek olan nizamname, Fetvahâne’nin  
görüşü alındıktan sonrason şeklini aldı. Birkaç dile çevrilen ve matbu surette çoğaltılan nizamname13, 
ekinde, uygulamaya dair bir talimatnameyle birlikte müftülük, defterdarlık, kaza müdürlükleri ve ilgili 
diğer birimlere gönderildi14. 

1847 tarihli nizamname ile tesis edilen tapu kayıtlarına, tapucular arasında Çiçek Kayıtları 
denilmiştir15. Yeni nizama göre yapılacak tapu tahririyle ilgili bazı müzakerelerin Aralık 1847’de 
İstanbul’da hâlâ devam ettiğine16 bakılacak olursa; nizamname hükümlerinin ilk anda lâyıkıyla 
yorumlanamayarak, uygulanamadığı anlaşılır. Bugün elimizde bulunan ilk tapu defterlerinin 
1265/1849 tarihli17 olması da, Defterhane’nin merkez ve taşrada, miri araziye münhasır tapu kayıtlarını  
bu nizamnameden ancak iki yıl sonra tesis etmeye başladığını gösterir. 

Tapu Tesisine Yetkili Resmî Kurumlar:

Tanzimat’ın ilk yıllarında Osmanlı memleketlerinde tapu senedi düzenleme ve verme yetkisi 
başlıca üç kurumda toplanıyordu. Bunlar:

1. Ötedenberi vakıflara ait arazi ve gayrımenkul tapularını düzenlemek hakkına sahip bulunan,  
Evkaf-ı Hümâyun18; 

2. Mayıs 1847’den başlayarak miri arazi tapu senedi düzenlemek yetkisini haiz, Defterhane 
Emaneti;

Haziran 1847’de padişahın bir irade-i seniyyesi ile Hazine-i Hâssa adı altında yeniden teşkilâtlanan 
Ceyb-i Hümâyun Hazinesi’dir. 

Osmanlı idaresi Hazine-i Hâssa tasarrufuna giren hâli ve geniş arazileri boş bırakmamış, civardan 
çiftçi celbiyle  göçebe aşiretleri yerleştirmiştir. Emlâk-ı Hümayun haritası içinde bulunan bütün 
arazi ve emlâkin  vergi ve diğer gelirleri Hazine-i Hâssa’ya bağlı mahalli emlâk idareleri tarafından 
tahsil edilmiştir. Bu idareler tapu muamelesi de yapar, ziraatle uğraşanlara Hazine-i Hassâ Senedi 
denilen tapu senetleri verirlerdi19. Defter-i Hâkâni Emaneti’ne gelince; bu kurum 1912 yılında Maliye 
Nezareti’ne bağlı olup; tapu muameleleri sebebiyle ileride Maliye Nezareti’nden de bahsedilecektir.

Tapu Nizamının Tebliği ve Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler:

Osmanlı devleti, 1848 yılında arazi ile ilgili bütün esasların bir araya getirilerek yeniden 
yazılmasına karar verdi. Dönemin Şeyhülislâmı İsmet Beyzâde Mevlâna  El-Hâc Arif Hikmet 
Bey, eski ve yeni arazi hükümlerini Ahkâm-ı Mer’iyye veya Kanun-ı Sultânî 20 başlıklı bir  risalede 
özetledi21. 16 Şubat 1849’da  ikmal edilen risale, taşra tapu muamelatı bakımından rehber mahiyeti 
kazandı, buradaki hükümlerin çoğu 1858 tarihli Arazi Kanunnamesi’nin nüvesini teşkil etti22. Aynı 

12 Aynı tarih itibariyle Kavanin-i Kalemiye Defteri’ne kaydedilmiş olan nizamname metni için, bkz.; Serkis Karakoç, Tahşiyeli Kavanin, c. I 
(İstanbul 1341), s. 307-311; muhteva ve sadeleştirilmiş metin için, bkz.: Yıldırır, Kadıoğlu, a.g.e., s. 139-149.
13 BOA, A.MKT.MVL, nr. 22/15, 19.1.1276. 19 M 1266/5 Aralık 1849.
14 BOA, İ.MSM, nr. 21/513. 
15 Nuri Ülgenalp, “ Evvelki Hukukumuzda Gayrimenkule Tasarruf Belgeleri”, Adalet Dergisi, 40/5(1949), s. 671.
16 BOA, A.DFEd, nr. 554,  29 Z 1263/ 8 Aralık 1847. 
17 Ülgenalp, a.g.m., s. 670.
18Düstur, 1. tertip, c. 1, s. 251-257.  
19 Arzu ( Tozduman) Terzi, “Hazîne-i Hâssa”, TDVİA, c. 17 (İstanbul 1998), s. 137. 
20 Karakoç, a.g.e.,  c. I, s. 130.  
21 BOA, A.DVN.MHM, nr. 5/5. Kezâ, Yıldırır, kadıoğlu, a.g.e., s. 150.
22 BOA, İ.MVL, nr. 135/3662. 

dönemde hükümet, memleketin en ücra yerlerindeki miri arazinin dahî ziraate açılması için halka 
gereken kolaylığı  gösterdi. Mesela Kasım 1849’da, Bağdat eyaletinde harap olan yerlerin  imârı, boz 
ve hâli olan yerlerin ihyâsı için kayd-ı hayat şartıyla verilen  tapuların yerine  şartsız tapu verilmesi23 
kararlaştırıldı. 

29 Haziran 1851’de Sadaret’e sunulan bir arizada24, tapu nizamının bazı mahallerde layıkıyla 
anlaşılamadığı, bundan dolayı uygulanamayarak ertelendiği yazılı idi. Aslında taşradaki bazı 
yöneticilerin ilgisizliği veya usulsüzlükleri sebebiyle tapu nizamı  her yerde uygulanamıyor, tapu  
evrakı ve varidatı da muhtelif mazeretler ileri sürülerek payitahta gönderilmiyordu25.  Bundan sonra 
hükümet,  tapu hasılatının her ay cetvellere kaydedilmesi ve merkeze gönderilmesini temine çalıştı. 

Nizamname gereği taşra evrakının posta masrafları hak sahipleri  tarafından ödeniyordu. Padişahın 
bir iradesiyle, bu masraflar Hazinece karşılanmaya başlandı. Buna rağmen nizamname, yine gereği 
gibi uygulanamıyordu. Hükümet, 20 Nisan 1851 tarihli bir emirle tapu hasılatını gösteren cetvellerin 
toplanması ve zîri mazbatalı  müfredat pusulalarının Hazine’ye takdimini istedi. Devletin tapu 
tanzimine getirdiği kolaylıklar halk arasında büyük bir  memnuniyetle karşılanmış; bu memnuniyet, 
İstanbul’a gönderilen Haziran 1851 tarihli teşekkür mektuplarında ifade edilmiştir26. Bâbıâli, Şubat 
1855’te Tapu Kanunnamesi’ne eklenecek maddelere dair yeni bir nizamname27 üzerinde çalışmıştır. 
Bu maksatla hazırlanan lâyihada, miri arazi mutasarrıfı olup da evladsız vefat edenlerin bıraktıkları 
müstehak-ı tapu kabilinden arazinin müzâyede şekline de yer verilmiştir. 

Islahat Fermanı’ndan  Sonra Tapu Nizamında Bazı Değişiklikler: Yaylak ve Kışlaklar ile 
Mirî Arazinin Ebeveyne İntikali

Defter Emaneti, 1857’de hükümete, defterlerde kaydı bulunmayan yaylak ve kışlaklara tapu 
verilemediği için hem tebea, hem de Hazine’nin zarara uğradığını bildirdi. Son iki asırda yeni tahrir 
yapılmadığından bazı yaylak ve kışlaklar defterlere kaydedilememişti. 24 Ağustos 1857 tarihli bir 
padişah iradesiyle28, bu gibi yaylak, kışlak ve korular hakkında mirî araziye uygulanan muamelenin 
yapılmasına hükmedildi29. 25 Şubat 1858 tarihli başka bir irade-i seniyyede, herhangi bir sebeple miri 
araziden ifraz olunarak hayır işlerine ayrılan, aslında rakabesi Beytülmâl’e, yani Hazine’ye ait olup, 
tahsisat kabilinden bulunan vakıf araziler hakkında da aynı işlemin yapılmasına karar verildi.

10 Ocak 1858 Tarihli Tapu Nizamnamesi:   
Nizamname’nin ilk 24 maddesi asıl tapu muamelatıyla ilgili olup; ayrıca iki fasıl bulunmaktadır30. 

Fasıllardan ilki, Arazi-i Emiriyye’de Deyne Mukabil  Vefaen Ferağ, diğeri  Eytâm Çiftliği Hakkında 
muhtelif hükümler ihtiva eder. Beşinci maddede sahib-i arz sıfatı taşıyan görevliler açıklanmıştır. 
Buna göre, taşrada miri arazinin tefvizi, sahib-i arz kabul edilen mal memurları, defterdar ve mal 
müdürlerine aittir. Nizamname gereği, tapu muamelesi vilayetlerde Defteri Hâkâni Emaneti’ne 
bağlı müdürlükler; livalarda, Defter-i Hâkâni memurları; kazalarda, tapu kâtipleri tarafından 
yürütülecektir31. Bu nizamname ile devletin kuruluşundan itibaren yürürlükte olan ikili defter tutma 
geleneği muhafaza edilmiş; her kaza için ayrı defter tutulması ve taşrada tutulacak defterlerin liva 
merkezinde saklanmasına istenmiştir 

Nizamnamenin 18. maddesinde, hakk-ı tapu sahipleri bulunmayarak mahlûl kalan arazilerin 
müzayede suretiyle başkasına ihalesine hükmedilmiştir. Şöyle ki, arazi 100 dönümden az ise, kaza 
idare meclisleri; 100 ilâ 500 dönüm arasında ise, liva idare meclisleri; 500 dönümden büyük ise,  

23 BOA, A.AMD, nr. 15/19, 29 Z 1265/15 Kasım 1849.
24 BOA, A.MKT.UM, nr. 65/36, 29 .8.1267/29 Haziran 1851;A.MKT.UM, nr. 65/63,  3. 9.1267/2 Temmuz 1851. 
25 BOA, A.MKT.MVL, nr. 82/4.
26 BOA, A.MKT.UM, nr. 62/25, 5 Ş 1267/5 Haziran 1851; nr. 63/23, 11 Ş 1267/11 Haziran 1851.
27BOA, A.DVN, nr. 101/100, 25 Ca 1271/13 Şubat 1855.
28 Karakoç, a.g.e., c. I, s. 161-162.   Yıldırır, Kadıoğlu, a.g.e.,  152.
29Miri araziden olan yaylakların ferağ ve kasr-ı yed muamelesi Tanzimat’a kadar sipahiler,  1847’ye kadar defterdarlar tarafından yapılmıştır. 
30 Karakoç,  a.g.e., I, 317-331; Düstur, 1. tertip, c. 1, s. 200-208. 
31 Karakoç,  a.g.e., c.I, s. 346-359. 
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kaza ve liva meclislerinde müzayede edildikten sonra Maliye Hazinesi tarafından tekrar  müzayede 
edilmesi için nezarete bilgi verilecek; müzayedeler 3 ay içinde tamamlanacaktır. Bu madde 29 Temmuz 
1886’da tadil edilmiş; 300 dönüme kadar olan miri arazi için kaza meclisleri, 300-500 dönüm arası 
için liva meclisleri, 500 dönümden yukarısı için vilayet meclisleri yetkili kılınmıştır. Nizamname’de, 
tapu senetlerinde bulunması gerekli bilgilere yer verilmiş; daha sonra, tasarruf ilmühaberleri nizama 
eklenmiştir.  Bu nizamname de çoğaltılarak, bir talimatnameyle birlikte eyalet ve kazalar mülkiye 
memurları ile kadı ve naiblere gönderilmiştir32. 

Nizamname,  zamanla yapılan zeyllerle33 yenilenir. Mesela, Miri ve Mevkuf Arazinin Ferağ ve 
İntikali ile  Hakk-ı Karar’dan Verilecek Senetlerden Alınacak Harçlara Dair bir fıkra eklenerek, tapu 
işlemlerinden alınacak vergiler açıklanır. 23 Nisan 1858’de,  Arazinin Deyn (Borç) Karşılığında Vefaen 
Ferağına Dair Nizamname yürürlüğe konulur34. Devlet, bazı değişiklikler vasıtasıyla, bir taraftan tapu 
nizamını ıslah etmiş ve halkı bilgilendirmiş; diğer taraftan, genel tapu hasılatına dair daha sağlıklı 
tahminlerde bulunmaya çalışmıştır35. 

1862’de Nizamname’de önemli bir değişiklik daha yapılmış ve sebebi şöyle açıklanmıştır: Arazi 
Kanunnamesi gereği miri arazi borç ödemeyeceğine göre, borçlunun uhdesindeki arazi-i emiriyye 
de sattırılamaz. Zikredilen madde, miri talepler bu hükümden müstesna tutularak, doğrudan Hazine 
tarafından ihale edilen emval-ı gayrımenkule hakkında geçerli sayılmıştır. Miri arazinin  borç ödemek 
için  satılıp-satılamayacağına dair Ra 1279/Ağustos-Eylül 1862’de sadır olan irade-i seniyye gereği 
nizamnameye yeni bir fıkra eklenmiş, emval-i gayrımenkulenin borç ödemek için satılmasına 
hükmedilmiştir. Miri ve  vakıf araziler ile musakkafat ve müstegallat-ı vakfiyenin mutasarrıfının vefatı 
halinde borçlarının bu yolla ödenmesine muhalif nizamname hükümleri de feshedilmiştir36. Bundan 
sonra, nizam-ı atîk gereği borçlunun elinde yalnız bir hâne bırakılarak, uhdesindeki miri araziden o 
hâneyi idare edecek miktar ayrıldıktan sonra kalanı açık arttırmayla satılabilecektir. Alınan meblağ 
borçları karşılamazsa, bakıyyesi kefillerinden tahsil edilecektir. Madde hükmü şahıslar hakkında 
geçerli olmayacak, mültezimler de bundan faydalanamayacaklardır37. 

11 Mart 1856 Tarihli Saltanat-ı Seniyye’nin Kamu Yararına Kıymet-i Lâyıkasıyla 
Sahiplerinden Satın Alacağı Arazi ve Gayrimenkuller Hakkında Nizamname: 

Bu nizamname ile gerek devlet, gerek kamu yararına olan demiryolu, kanal ve nehirlerin 
geçilmesi, yol düzenlemeleri ve tezyini ile beldelerin temizlenmesi gibi hususlar devlet tarafından 
yapılacaksa; alınacak arazi, tarla, hane, emlâk ve diğer gayrımenkullerin gerçek değerlerinin ödenerek, 
satın alınması hususu yeni esaslara bağlanmıştır. Bu gibi yerler Dersaadet’te ise şehir meclisi, Ticaret 
Nezareti ve şer’i görevliler tarafından; bir vakıf dahilinde ise, Teftiş-i Evkaf-ı Hümayun’dan  birer kişi 
müvelli sıfatıyla memur tayin edilerek araştırılacaktır. Aralarında bilirkişinin de bulunduğu görevliler 
önce alınacak gayrımenkulün yeri, mesahası, durumu ve kesin değerini inceleyerek, imzalı ve mühürlü 
bir mazbata düzenleyecek; mazbata, Ebniye Meclisi’nde onaylandıktan sonra Ticaret Nezareti 
tarafından Bâbıâli’ye sunulacaktır. Taşradaki uygulamada satın alınacak arazi, tarla, bağ, bahçe veya 
hane mahallî meclis ve şer’i idareden; vakıf dahilinde ise, muaccelat müdürü tarafından birer kişi 
müvelli tayin edilerek mahallinde mesaha olunacak; bilirkişinin kıymet takdiriyle gerekli bilgiler yine 
bir mazbatada gösterilecek; imza ve mühürlü mazbata mahalli idare meclisine gönderilecekti. Mazbata 
burada onaylandıktan sonra vali tarafından en kısa zamanda Bâbıâli’ye intikal ettirilecek; Sadaret’ten 
gelecek emirnameyi takiben,  satış işlemi mahallinde tamamlanacaktı. Her nevi mâbed bunlardan 
müstesna olup; ancak, tekke ve manastırlara ait arazi hakkında emlâk-ı âdiye gibi işlem yapılacaktı. 

32 BOA, A.MKT.UM, nr. 295/21; 349/34; 351/70.
33 BOA, Y.A.RES, nr. 100/21, 112/84, 114/57; İ.MMS,  nr. 84/3629. 
34 Karakoç, a.g.e., c. I, s. 166-167; Barkan, a.g.m., I, s. 368-369.
35 BOA, İ.KAN, nr. 2/1313 Z-3.   
36 Düstur, 1. tertip, c. 1, s. 244.
37 Gös. yer.

6 Haziran 1858 Tarihli Arazi Kanunnamesi ve  Değişiklikler:
Araziyle ilgili  iradeler Ahkâm-ı Mer’iyyet adı altında bir kitapta toplanmış, zamanla bir 

kanunnameye ihtiyaç duyulmuştur. Arazi Kanunnamesi, miri arazinin rakabesine zarar vermeden 
Hazine’nin menfaatlerini muhafaza etmek, intikal ve tapu işlerini  düzenli şekilde yeniden ele almak 
amacıyla hazırlanmıştır. Kanun tekniği ve terminolojisi bakımından batılı manada kaleme alınan 
kanunname, 6 Haziran 1858 tarihli bir padişah iradesiyle onaylanmış38 ve  Sûret-i Kanunname-i Arazi 
adıyla yürürlüğe girmiştir39. 1858 tarihli Arazi Kanunnamesi, Tanzimat Fermanı’nın eşitlik ilkesini 
Osmanlı arazi hukukuna, dolayısıyla tapu nizamına  taşımıştır. Mesela, Kanunname’nin 74. maddesine 
göre bir kimse arazisini 3 yıl mazeretsiz olarak terk ve tatil ederse uhdesindeki miri arazinin  tasarruf 
hakkı geri alınarak, müstehak olanlara ihale edilecektir. Bu hüküm 12 Nisan 1884 tarihli bir irade-i 
seniyye40 ile istilaya maruz kalan yerler dikkate alınarak tâdil edilmiştir. Sonraki tarihlerde, Edirne 
vilayeti  harp sebebiyle madde hükmünden muaf tutulmuştur41. Müşterek tasarruf edilen yerlerin  
taksimi veya ayrılması hususunda 17 Mayıs 1910’da Arazi Kanunnamesi’ne yeni zeyl yapılmış42, 
değişiklikler bunlarla sınırlı kalmamıştır43.  

 
13 Ocak 1859 Tarihli Tapu Nizamnamesi ve Zeyli:
Osmanlı Devleti, Arazi Kanunnamesi’nin yürürlüğe girmesinden 6 ay sonra, 33 maddeden ibaret 

yeni bir tapu nizamnamesi44 yayınlamıştır. Nizamnameye göre, taşrada miri arazinin tefviz ve ihalesine 
mal memurları, yani defterdar ve mal müdürleri ile kaza müdürleri izinli olup; bunlar, sahib-i arz 
hükmündedirler. Ziraat müdürlerinin, miri arazinin ferağ, intikal ve  ihalesinde hususi müdahaleleri 
olmayıp, yalnız meclis üyeliği sıfatıyla âzâ-i sâire hükmünde bulunacaklardır. Nizamname’de tapu 
harçları da açıklanmıştır. Emlâk-ı Hümâyun çiftliklerinin ferağında tapu değil mülkname verilmesi45 
zorunlu olup; Mülkname-i Hümâyun’la tasarruf edilen çiftlikler hakkında mülknamede yazılı şartların 
dışına çıkılmaması bu Nizamname’de teyiden tekrarlanmıştır.  Hakk-ı tapu sahipleri hakk-ı tapu’ları 
olan araziyi tapu-yı misli’yle almaktan istinkaf ile iskat-ı hak ettikleri takdirde, arazi isteyenlere ihale 
edilecek; düzenlenecek mazbatalarda istinkâf keyfiyeti beyan edilecektir. Ayrılması ve bölünmesi 
uygun olmayan büyük araziler ile çiftlik arazilerinde  hakk-ı tapu yalnız Arazi Kanunnamesi’nin 59. 
maddesinde açıklanan 8. dereceye kadar muteber olacaktır. Bu dereceler 21 Mayıs 1867 tarihli irade-i 
seniyyede46 ayrıntılı surette gösterilmiştir. 

Son fasıl eytâm çiftlikleri’ne ayrılmıştır. Bu gibi çiftliklerin muhammen kıymetine göre hissesi 
100 paradan takdir olunacak; mevcut emval ve hayvanlarından  telef olanların yerine konulması 
şartıyla kiralanması mümkün ise, eskiden olduğu gibi eytamın bülûğa ermesine kadar uhdelerinde 
kalacaktı. Böyle çiftliklerin bağ, bahçe, değirmen ve büyük binaları çok kıymetlidir. Bunların 
harap olması halinde eytam zarara uğrayacağından, erbâb-ı vukuf şahitliğinde sabit olmak kaydıyla 
gayrımenkullerin tamamı müzayedeyle satılacak, Defterhane-i Âmire’ye verilecek hüccet ve mazbataya 
bakılarak, satılan emlâka bağlı arazinin ferağına izin verilecektir47. 

38 BOA, A.AMD, nr. 82/97; İ.DH, nr.1289/101456.
39 Arazi Kanunnamesi ve Zeyli ( Düstur, 1. tertip, c. 1, s. 165-199; c. 3, s. 457. Ayrıca bkz.: Mehmet Akif Adın,    “Arazi Kanunnamesi”, 
TDVİA, c. 3, s. 346.
40  BOA, İ.ŞD, nr.68/3983: Düstur, 1. tertip, c. 5, s. 37-38.
41  BOA, DH.MKT, nr.1405/100.   
42  BOA, DH.MUİ,  nr.47-2/6; DH.İD, nr. 43-1/33.   
43 Değişiklikler hakkında, bkz.: Karakoç, a.g.e., c. I, s. 120-121.
44  Düstur, 1.tertip, c. 1, s. 200-208; Nizamname’nin Takvimhâne-i Âmire’de tab’ edilmiş matbu nüshası. 
45 BOA, A.MKT.MHM, nr. 468/39, 22 N 1290/13 Kasım 1873.
46  Düstur, 1. tertip, c. 1, s. 223. Arazi Kanunnamesi’nde miri ve vakıf arazi mutasarrıflarının uhdesindeki arazilerin kız ve erkek evlada eşit 
olarak intikaline dair hüküm ve izinler açıksa da; bu şahısların  kız ve erkek evladı yoksa arazinin 2. derecede ahfadına, yani kızının veya 
oğlunun oğluna ve kızına; 3. derecede  baba ve annesine;  4. derecede erkek kardeşine;  5. derecede kız kardeşlerine eşit olarak intikal edeceği 
kayıtlıdır. Vefat edenin veresesinden kimse yoksa, arazi zevcden zevceye veya zevceden zevce  intikal edecektir (Aynı yer).
47 Nizamname’nin 3. ve 4. maddelerindeki  Tapu Senedatı Hakkında 7 Ş 1276 Tarihli Talimat’ın 2. ve 3. bendlerine uymayan fıkralar 
feshedildi. Beşinci madde hükmü, miri arazinin  intikal usullerine dair  17 M 1284/21 Mayıs 1867 tarihli kanunla değiştirildi (Düstur, 1.tertip, 
c. 1. s.  201, dn.: 3 ).
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Arşiv Dairesi BaşkanlığıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

20 Şubat 1860 Tarihli Tapu Senedatı Hakkında Talimatname ve Tarifname: 
Tapu Senedatı Hakkındaki Talimatname, tapu tâbirinin doğru anlaşılması, Hazine’nin tapu 

gelirlerinin arttırılması, tapu senetleri düzenlenen kadar hak sahiplerine verilecek ilmühaberlerle ilgili 
mevzuata açıklık kazandırmak üzere merkezde kurulan bir komisyon tarafından hazırlandı48. Bununla, 
senetsiz miri arazi tasarrufu kesinlikle yasaklandı. Senedi olmayanlar bâlâsı tuğralı tapu senedi almak; 
atîk senetleri ile temessükleri bulunanlar ise, yenileriyle değiştirmek zorunda bırakıldılar. Senetlerini 
almayan ve yenilemeyenlerden iki kat harç alınacak; tapu resmine tâbi olup da yükümlülüğünü yerine 
getirmeyenlerin arazisi müzayedeye çıkarılacaktı49. Tapu kâtipliklerinde, mahkeme, nüfus ve kaza 
kâtiplerinden güvenilir ve liyakatlı olanlar istihdam edilecekti. Tarifname’ye gelince, Talimatname’yi 
hazırlayan komisyon tarafından kaleme alınmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir50.

Gedikler, Evkaf-ı Hümayun ve  Tapu Yetkisi:
17 Haziran 1861’de mülkiyet suretiyle tasarruf edilen gedikler hakkında bir nizamname 

yayınlanır51. Bu gibi gediklerle ilgili güçlüklerden dolayı, padişahın iradesiyle, bundan sonra gedik 
ita olunmamasına; ayrıca, havai gediklerin mahlûlatının  satılmamasına hükmedildi. Resmî kalemler, 
şer’î mahkemeler  ve   Evkaf-ı Hümayun Hazinesi tarafından, yeniden ve gedik itibariyle senet 
verilmesi kesinlikle yasaklanır52.  

1867 ve 1872 Tarihli Tapu Talimatnameleri:
Defterhane’nin taşra yapılanması 1864 ve 1867 yıllarına rastlayan mülkî teşkilât reformundan 

sonra gerçekleşti. 21 Haziran 1867 tarihli Vilâyât Tapu Mesâlihi Hakkında Talimatname53 ile Defter-i 
Hâkâni’nin taşra teşkilâtı ilân edildi. Defter-i Hâkânî Nezareti’ne karşı sorumlu tutulan taşra teşkilâtı, 
eyalet merkezlerinde Defter-i Hâkâni Müdürleri, sancaklarda Defter-i Hâkâni memurları, kazalarda 
tapu kâtiplerinden meydana geliyordu. Defteri Hâkâni memuru ve kaza kâtipi tayin edilmeyen 
yerlerdeki tapu işlemleri, eskiden olduğu gibi tapu mal memurlarına bırakıldı. Kaza tapu kâtipleri bağlı 
köylerin arazilerini gezerek yoklama yapacak, memlekette kayıt dışı arazi kalmayacaktı54. 17 Ocak 
1872’de, Tapu Muamelatı Hakkında Kaza Tapu Kâtipleriyle Sancak Defter-i Hâkâni Memurlarına 
Mahsus bir talimatname yayınlandı55. Bununla, tapu işlemlerinin yapıldığı defterlerle birlikte evrak-ı 
müsbitelerin de muhafazasına56 karar verildi. 

Miri Arazide Yoklama Usulüyle Kayıt Tesisi:
Yoklama usulü, 1872’de, Kani Paşa’nın nazırlığı esnasında uygulanmaya başlandı. Bu tarihten 

itibaren tapu  idarelerinin en önemli görevlerinden biri, miri arazide yoklama usulüyle kayıt yaparak, 
senetsiz arazi tasarrufuna engel olmaktı. Bazı yıllarda mahlûl,  mektûm ve tefviz edilecek araziyi ortaya 
çıkarmak üzere, yoklama memurları vasıtasıyla memleketteki bütün gayrimenkuller tahrir olundu. 
1872’de yapılan ilk yoklamaya Memur Yoklaması; 1880 ve 1881 yıllarında yapılan yoklamaya, önceki 
yoklamada yazılmamış arazi ve tahsil edilmeyen harçların  tespiti ve takibi amacıyla yapıldığından 
Tetkik Yoklaması; müfettişlerin nezareti ve sorumluluğu altında yapılmasından dolayı, 1886 ve 1887 

48 BOA, İ.MMS, nr. 17/743; Düstur, 1. tertip, c. 1, s. 209-215.
49 BOA, İ.MMS, nr. 17/743.
50 Gös. yer,  lef 6/2; Düstur, 1. tertip, c.1, s. 216-222.
51 Düstur, 1. tertip, c. 1, s. 258- 262.
52 Aynı yer.
53 Düstur, 1. tertip, c. 2, s. 61 vd.        
54Bazı kâtipler, işlerini bir an önce tamamlamak istediğinden yoklama görevlerini layıkıyla yapmamış, yalnız ihtiyar heyetlerinin beyanlarına 
dayanarak usulsüz kayıt tutmuşlardır (Mahmud Esad, “Defter-i Hâkâni Hakkında Bir Lâyiha”, Ulûm-ı İktisadiye ve İctimaiye Mecmuası, c. 
1 (İstanbul 1325), s. 17). Bazı kazalarda kaymakam, mal müdürü ve subaşıların da usulsüz tapu senedi ve sahte temessükler düzenlendikleri 
ortaya çıkmıştır (BOA, A.MKT.MVL, nr. 136/74; Yıldırır, Kadıoğlu, a.g.e.,  s.179).
55 Karakoç, a.g.e., c. 1, 355-359.
56 Bkz.: Yavuz Yeşilyılmaz, ”İmparatorluktan Günümüze Yaşayan Arşivlerimiz ve Bilgi ve Belgelerde Bilgisayar Uygulamaları”, 
”İmparatorluktan Günümüze Yaşayan Arşivlerimiz ve Bilgi ve Belgelerde Bilgisayar Uygulamaları”, I. Millî Arşiv Şûrâsı (Tebliğler-Tartışmalar) 
20-21 Nisan 1998, Ankara 1998, s. 363-367.;  Yıldırır, Kadıoğlu, a.g.e., s. 181.

yılları yoklamalarına Müfettiş Yoklaması denilmiştir. 1905’te bir yoklama daha yapılır. Yoklamalarda, 
tahriri hızlandırmak ve halka kolaylık sağlamak üzere, yoklama memurlarına alım-satım muamelelerini 
yapmak, yani takrir yetkisi verilmiş; bu yetki, 10 Eylül 1888’de kaldırılmıştır57. 

Yoklama memurları, arazi tahririni ihtiyar heyetleri ile birlikte yapmış, amutasarrıflar atik senet 
ibraz ettikleri takdirde  bunların sıhhatini araştırarak yeni senetlerle değiştirmiş, mutasarrıfı vefat 
eden araziler için intikalen senet düzenlemişlerdir. Araziyi son 10 yıldır aralıksız ve nizasız tasarruf 
edenlere, yani hakk-ı karar’ı sabit olanlara senet verilmiştir. Yoklama memurları, mahlûl kalan araziler 
ile şahıslara ve köylere ait ya da  tahsis edilmiş miri arazi dışındaki koru, orman ve diğer araziyi de 
tefviz maksadıyla tespit etmişlerdir. Yoklamalar esnasında tarla ve benzeri arazinin sınırı, miktarı, 
tasarruf sebebi, sahipleri, alan ve satanın isimleri defterlere yazılmış ve ihtiyar meclisleri tarafından 
imzalanmıştır. Defterlerde arazinin ferağ, intikal ve diğer harçları tespit edilmiştir. Yoklama memurları, 
harçlarını ödeyenlere, tapu senetleri gelinceye kadar tapu kâtibi, sandık emini ve kaza müdürü tarafından 
mühürlenmiş muvakkat ilmühaberler vermişlerdir. Yoklama memurlarının düzenledikleri defterler 
o yerin idare meclisleri, daha sonra takrir komisyonları tarafından incelenerek, onaylanmıştır58. 
Kazalarda aylık olarak tutulan defterler ile  isnad ettikleri mazbatalar sancaklara gönderilir; sancaklar, 
kazalardan  gelen ilmühaberler ile dayanaklarını inceler, ilgili kazanın icmâl defterine kaydeder,  
sonra vilayet merkezine gönderirlerdi. Vilayet Defter-i Hâkâni Müdiriyeti  sancaklarda toplanarak 
gelen evrakı inceler, uygun ise tuğralı tapu senedi düzenler, senedin altı o vilâyetin Defter-i Hâkâni 
Müdiriyeti mührü ile mühürlenir ve mazbatalarıyla birlikte nezarete gönderilirdi59. 

Senetlerin Tarihlendirilmesi, Vergi Emaneti’ne Gönderilecek Aylık Cetveller: 
Tapu senetleri üzerine  önceleri hicri tarih atılmakta iken, Hazine tarafından kullanılan Rumî 

takvim usulüne uygun surette değişiklik yapıldı. 31 Ocak 1870’de sadır olan bir padişah iradesi 
gereği, 13 Mart 1870 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bu senetler de malî yıl esasına göre 
tarihlendirilmeye başlandı60. Taşra Defter-i Hâkâni idarelerinin çalışmalarını kolaylaştıracak ve merkezî 
bürokraside standart evrak kullanımına esas olacak  yenilik, Taşra Defter-i Hâkâni İdarelerinden Vergi 
Emaneti’ne Gönderilecek Aylık Cetvellerin Suret-i Tanzim ve İmlâsına Dair Târifname vasıtasıyla, 25 
Ağustos 1885’de yürürlüğe girdi61. 

Arazi-i  Mevkufe ile Musakkafat ve Müstegallatı Mevkufe Senetleri:
Evkaf Nezareti’nin kurulmasına kadar  vakıf emlâk ve arazisinin  ferağ, intikal ve diğer tasarruf 

muamelesi evkafın mütevellileri, câbi (tahsildar) ve kâtipleri  tarafından yapılıyor;  şeyhülislam, 
kazasker, darphane ümerası ve bâbüssade ağaları ise, işlemlere nezaret ediyorlardı62. 1242/1826-
1827’de  Evkaf Nezareti’nin kurulmasından sonra bu görev, nezarete devredildi. 1 Kasım 1863 tarihli 
bir talimatla, mazbut ve mülhak bütün vakıfların musakkafat ve müstegallatının ferağ, intikal, alım 
ve satımına dair işlemlerinin yapılması Evkaf Müdürlükleri’ne verildi63. Ancak, 10 Eylül 1874 tarihli 
nizamname64 ile  sırf mülk olan araziler ile üzerlerindeki hâne ve dükkân, yine  mülk olan bağ, bahçe ve 

57 BOA, A.DVN.MKL, nr. 11/1, 13/6, 1289/Mart 1872-Şubat 1873,1292/Şubat 1875-Ocak 1876 yılları tapu nizamnamesi zeylleri; Ülgenalp,  
a.g.m., s. 676.
58  Yoklamalarda iki ayrı defter tutulur; birine tapu harcı ve rüsûmu, diğerine tasarruf işlemleri kaydedilirdi. Birinci deftere yoklama hâsılat, 
diğerine yoklama esas defteri denilirdi (Ülgenalp,a.g.m. , s. 676-677. Ayrıca, bkz.: Kanunlar -Emvali Gayrimenkule Kanunları, yay.: Adliye 
Vekâleti, c. 1, 1342).                
59 Defter-i Hâkâni Nezareti görevlileri  inceledikleri senet ve evrakı kaydeder, nezaret mührüyle mühürler ve geri gönderirlerdi. Onaylı tapu 
senetleri ilgili vilayet, sancak ve kazalarda kayıt altına alınır ve sahiplerine teslim edilir; bu esnada, muvakkaten verilmiş olan ilmühaberler 
geri alınır ve nezarete  gönderilirdi. Nezarete gelen senetlerden nizamına uygun olmayanlar gerekçeli kaydının ardından mahalline iade edilirdi 
(Aynı yer, s. 677).
60  Yıldırır, Kadıoğlu, a.g.e., s. 181.
61  Tarifname muhtevası hakkında, bkz.: Düstur,1. tertip, c. 5,  s. 395-428.
62  Ülgenalp,  a.g.m.,  s. 680-681.
63 Gös. yer. Aynı talimatname ile mevkuf arazi ve diğer musakkafata  mahkemeler ve arazi memurları tarafından hüccet ve tapu verilmesi 
yasaklandı (Düstur, 1. tertip, c. 2, s. 146).
64 Düstur, 1. tertip, c. 3,  s. 447-452.
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saireye bundan sonra bâlâsı tuğralı cedid senedler düzenlenmesine hükmedilerek; yetki, Defterhâne-i 
Âmire Nezareti’ne devredildi. 

8 Ağustos 1875 tarihli başka bir talimatnamede65, köy ve kasabalarda bulunan ve zemin ve 
binaları vakıf olan musakkafat ile arazi ve icareteyn suretiyle tasarruf edilen çiftlikler üzerindeki 
binalara evkaf muhasebecileri; müstesna vakıflara bağlı  musakkafat ve müstegallata, eskiden olduğu 
gibi mütevellileri tarafından sened verilmesi kararlaştırıldı. Bunların dışındaki vakıflarla ilgili her 
türlü sened düzenleme ve sicil tutma yetkisi, Defterhâne-i Âmire Nezareti’ne bırakıldı. Bunların satış 
ve ferağ takrirleri, mahlûl olanların müzayedesi ve diğer muameleleri vilayetlerde Defter-i Hâkâni 
memurları, kazalarda  tapu kâtipleri tarafından yapılacaktı. Evkaf Nezareti’nin lağvedilerek Maliye 
Nezareti’ne bağlanması üzerine66, 4 Nisan 1876’da ilân edilen Dersaadet ve Taşralarda Bulunan  
Musakkafat ve Müstegallat ve Vakfiye Senedatının Defter-i Hâkâni’den Itası Hakkında Talimatname67 
üzerine icâreteynli musakkafat ve müstegallat-ı vakfiye senetlerinin de Defter-i Hâkâni’den verilmesine 
hükmedildi68. 

Emlâk-ı Sırfa ve Mevkufe Senedleri:
9 Eylül 1874’de  Emlâk-ı Sırfa ve Mevkufenin Senedatı Hakkında Nizamname69 yayınlandı ve 

emlâk muamelatını yapma görevi Defter-i Hâkâni memurlarına havale edildi. Nizamname’nin ilk 
faslında emlâk satışları ve  emlâka verilecek yeni senetler açıklandı. Senedât-ı cedide, emlâk-ı sırfa  
ve  zemin-i mukataalı olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Emlâk-ı sırfa taksiminde70, Mecelle’nin kısmet’e 
dair 1114.-1191. maddeleri uygulanacaktı. Kısmet, rızai ve kazai olarak iki kısım olup; kısmet-i rıza, 
müşterek mülk sahiplerinin rızalarıyla kendi aralarında veya hakim tarafından yapılan taksim; kısmet-i 
kaza, müştereklerden bir kısmının başvurusu üzerine cebren veya hükmen yapılan taksim demekti. 
Miri ve evkaf arazinin paylaştırılmasına dair esaslar, 14 Aralık 1913 tarihli Bi’l-iştirak Tasarruf 
Olunan Emval-i Gayrimenkulenin Taksimi Hakkında Kanun-ı Muvakkat ile değiştirildi.

Yeni Tapu Nizamının Gayrimüslim Tebeaya Dair Bazı Maddeleri:
Şubat 1876’da Takvim-i Vekayi’de yayınlanan arazi hakkındaki nizamiye fıkralarında, karye, 

mezraa ve çiftlikler arazisinden  miriye veya vakıflara ait olup; müzayede ile ihale edilecek  ya da 
şahıslar tarafından ferağ olunacak arazinin tefvizi ve ferağ edilmesi halinde Müslim ve gayrimüslim 
tebeanın beyanda bulunması istendi. Miri veya vakıf arazilerden gayrimüslim tebeaya tefviz 
yapılmayan mahallerde  bu teamülün feshine hükmedildi71.

TANZİMAT DÖNEMİ’NDE DEFTER-İ HÂKÂNİ MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLÂTI
Merkez Teşkilâtı: 
Osmanlı klasik döneminde Defterhane, Divân-ı Hümâyun aslî üyelerinden nişancının maiyyetinde, 

arazi kayıtlarını ihtiva eden defterlerin saklandığı ve bunlarla ilgili günlük işlemlerin yapıldığı bir 
müessese idi72. 1836’da nişancılık kaldırılmış, tuğra işleri nişancıya bağlı ve Defterhane’den sorumlu 
Defter Emini’ne verilmiştir. 1838’de Defterhane-i Ceride Muhasebesi bünyesine alınan Defterhane 
Emaneti sonra lağvedilmiş, 1842’de yeniden kurulmuştur. 7 Ağustos 1860 tarihli resmî bir tebliğe 
göre, Tahrir-i Emlâk, Tâdil-i Vergi ve  Ceride Muhasebesi gibi birimler Defterhâne dahilinde bir araya 
getirilmiştir73. 

65 Gös. yer,  s. 452-456; Ülgenalp, a.g.m., s. 681.
66 Lütfi Tarihi, c. VIII,  s. 72.
67 Düstur, 1. tertip, c.3, s. 463-467. 
68 Ülgenalp, a.g.m., s. 682.
69 Düstur, 1. tertip, c. 3, s. 447.
70 Ülgenalp, Adalet Dergisi, 40/7(Temmuz 1949), s.1048.
71 14 M 1293/10 Şubat 1876 tarih ve 1788 sayılı TV
72Bu müessesenin ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmemektedir. Abdurrahman Vefik, kaynak göstermeden Osmanlı Devleti’nde ilk 
memuriyetlerden biri olduğunu ifade eder (Tekâlif Kavâidi, I, s. 177). Divan-ı Hümayun’un önemini kaybedip devlet işlerinin büyük bir 
kısmının Bâbıâli’ye intikali sırasında, muhtemelen nişancılık  Bâbıâli’ye nakledilmediğinden, nişancıya bağlı Defter Eminliği de Paşa 
Kapısı’na intikal etmemiştir (Erhan Afyoncu, “Defter Emini”, TDVİA, c. 9 (İstanbul 1994), s. 91).
73 Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir,  c. 3,  s. 83.

Defterhâne idaresi, 23 Kasım 1871’de  Defter-i Hâkâni adı altında nezarete dönüştürülmüş 
ve Şûrâ-yı Devlet üyelerinden Kâni Paşa nazır tayin edilmiştir74. Bu makama tayin edilen önemli 
simalardan biri, tapu ve kadastro idaresinin batılı manada gelişmesinde üstün hizmetleri görülen 
Mahmud Esad b. Seydişehrî Efendi’dir75. Klasik dönemde Defterhane’de ikinci önemli memuriyet, 
defter emininin yardımcısı durumundaki kisedarlık idi. Ağustos 1861’de Defterhane-i Âmire 
kisedarlığına Defterhane Emini’nin teklifi ve padişahın irade-i seniyyesiyle tapu mümeyyizi Penah 
Efendi  tayin edildi76. Kurumun nezarete dönüştürülmesinden sonra kisedarların yerini nazır muavini 
aldı. Merkezî teşkilâttaki üçüncü önemli şahıs, şer’î memur idi77. Şubat 1850’de tapu mühürdarlığı adı 
altında bir memuriyetin bulunduğu78 Defterhane’de, bir ara  Ruznâmçe Odası adıyla bir kalem ihdas 
edildi79. Tapu nizamının yürütülmesinde Divân-ı Hümayun’dan Beylikçi Kalemi’nin de Defterhane 
üzerinde etkisi bulunuyordu. 11 Ocak 1857’de, mahlul ve mektûm olan ve ferağı yürütülmeyen 
arazinin tapu nizamına uygun olarak düzenlenmesi için Beylikçi Kalemi’nde bir komisyon kurulması 
istenmişti80. Nezaret döneminde, kadîm teşkilâttaki Defterhane Camii imam ve diğer görevlileri de 
yerlerini muhafaza etmişlerdir. Fiilî hizmetlere gelince, şüphesiz bu görevler muhtelif derece ve 
rütbedeki kâtiplere verilmekte idi.

Kâtipler:
Tanzimat’tan önce ehl-i kalem ve sâhib-i rakam arasından seçilen kâtiplerin sayısı tam olarak 

bilinmemektedir. Nezaretin tesisi ve taşra teşkilâtının kurulmasıyla birlikte merkezdeki iş yoğunluğu 
artırmış, personel ihtiyacı hızla büyümüştür81. 1852’de tapu usulünün ıslahı maksadıyla Defterhane’ye 
yeni kâtipler alınması ve maaşlarının tapu hasılatından karşılanması talimatı verilmiş82; 1857’de  
tapu kâtiplerinin maaşlarına zam yapılmasına çalışılmıştır83. 1860’da tapu katipliği, kaza nüfus 
veya mahkeme nazır ve mukayyidleri’nden uygun şahıslara verilmekte  idi84. Defter-i Hâkâni’de 
istihdam edilecek kâtiplerin niteliği, sayısı, görevleri, tahsisat ve emeklilikleri zamanla çıkartılan 
nizamnamelerle tayin edildi. 14 Ocak 1861’de, tapu kâtiplerinin  tapu işlemleri  dışında başka hiçbir 
görevde istihdam edilmemeleri taşraya tamimen  bildirildi85.

Mesâhlar:
Tapu idarelerinin önemli faaliyetlerinden biri arazi ölçümü olup; bu faaliyet mesâhlar tarafından 

yapılırdı. Klasik dönemde mesâhlar, mesâh urganı denilen, vezni henüz tam olarak bilinmeyen bir 
iple ölçüm yaparlardı. Yeni tapu nizamının uygulandığı yerlerde, standart ölçüm için çaba sarfedildi;  
27 Eylül 1869 tarihli Mesâhât, Evzân ve  Ekyâl-i Cedide’ye Dair Kanunname86 ile bütün ölçüler batılı 
manada değişirken, arazi ölçümü de yeni bir esasa bağlandı. Buna göre miri ya da diğer araziler metre 
veya zira’ âşârı ile ölçülecekti. 13 Mart 1871’den başlayarak 3 yıl boyunca yapılan arazi satışı ve diğer 
işlemlerde yeni ölçüleri eskileriyle birlikte gösterilmesi, sonra tamamen yeni ölçülerin kullanılmasına 
hükmedildi.

74 BOA, İ.MMS, nr. 42/1724. Defterhane eminleri ve nazırlarının isim ve görev tarihleri için, bkz.: Yıldırır, Kadıoğlu, a.g.e., s. 298-310.
75Dârülfünun’da müderrislik yapmış, çok sayıda eser vermiş, tapu ve kadastro alanında Avrupa’da incelemelerde bulunmuş; geriye 
döndüğünde hazırladığı lâyiha, modern tapu nizamının tesisinde etkili olmuştur.
76 BOA, A.MKT.MHM, nr. 232/10,  15 S 1278/22 Ağustos 1861.
77 Bkz.: dipnotlarda gösterilen Devlet Salnameleri. Ayrıca, Tablo:1.
78 BOA, A.AMD, nr. 16/88, 5 R 1266/18 Şubat 1850; A.MKT.MHM, nr. 228/5, 20 M 1278/28 Temmuz 1861.
79 BOA, A.AMD, nr. 92/23. 
80 BOA, A.MKT.MHM, nr. 105/40, 15 Ca 1273/11 Ocak 1857.
81 BOA, A.MKT.NZD, nr.337/24, 337/53; A.MKT.MHM, nr. 224/59.  
82 BOA, A.AMD, nr. 40/35, 1268/1851-1852.
83BOA, A.AMD,  nr. 83/65, 1274/1857-1858.
84 BOA, A.MKT.MHM, nr. 190/36.
85 BOA, A.MKT.MHM, nr. 206/3, 2 B 1277/14 Ocak 1861, lef 1. 
86 Düstur, 1. tertip, c. 1, s. 744-753. 
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Tahsildar ve Muakkibler:
Tanzimat döneminde, Miri Emvalin Tahsilatı İçin  İstihdam Edilecek Tahsildarların Sıhhat, 

İstihdam ve Vezaifine Dair Talimatname başlığı altında, tapu tahsildarlarını da ilgilendiren bir talimat 
yayınlandı87. Buna göre tahsildarlar, Osmanlı tebeası Müslim ve Hristiyan ahaliden seçilecek; 20 
yaşından büyük, sağlıklı, Türkçe yazı yazan ve defter tutmasını bilen, aynı zamanda sağlam kefil 
ve sened getirecek adaylar arasından tayin edilecekti. Vilayetlerde istihdam edilen tahsildarlar, her 
sancak merkezi için biri sancakbaşı tahsildarı adı altında görev yapacaktı. Mutasarrıflık merkezi 
kasabalarda, sancak baştahsildarları’ndan başka kaza baştahsildarı olacak, kaymakam bulunan 
kasabalarda istihdam edileceklerdi. Süvari ve piyade olmak üzere iki sınıfa ayrılan tahsildarların maaş, 
elbise, yolluk ve diğer zorunlu ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı talimatnamede kayıtlı idi. Tahsildarlık 
görevi, bir süre sonra ilâve memuriyet olarak zabtiye askerlerine verilmiştir88.

Taşra Defter-i Hâkâni İdareleri:
Modern tapu nizamı, Tanzimat-ı Hayriye Usulü’nün uygulanabildiği mahallerde tesis edilmiş, 

Usul-ü Cedide’nin dışındaki müstesna mahaller’e yeni tapu nizamı ya geç gelmiş veya hiç 
uygulanamamıştır. Mesela Trablusgarp gibi mülkî birimler Tanzimat halkasına eklendikçe, yeni 
tapu nizamı taşrada yayılmış; Hicaz gibi müstesna mahaller, kadîm tapu nizamının devamında 
ısrarcı olmuşlardır.1858’de, Selanik vilayetinde iki tapu kâtibi görev yapmaktadır89. Trabzon,  yeni 
tapu nizamının ilân edildiği günlerde Tanzimat-ı Hayriye’ye dahil edilmiştir. 1862-1863 yıllarında 
Trabzon’daki münazaalı çiftlikler için  Defterhâne-i Âmire mümeyyiz-i sânisi Mahir Efendi’nin yanı 
sıra, Tapu Odası halifesi Feyzi Efendi bölgeye tayin edilir90. Yeni tapu nizamının uygulandığı yerlerden 
biri, İzmir’dir91.

Tanzimat-ı Hayriye Usulü’ne karşı direnen doğudaki bazı sancaklarda yeni tapu nizamı kolayca 
tesis edilememiştir. Devlet, mesela Diyarbekir’de tapu tesisinde güçlük çekmiştir92. Tanzimat’a 
karşı asıl direnme yurtluk ve ocaklık  tasarruf edenlerden gelmiş; Doğu’daki en büyük tepki, Cizre 
ve Hakkâri‘de hissedilmiştir93. 1857’de Van ve Hakkâri’de yeni tapu nizamını tesis etmek üzere 
Defterhâne-i Âmire’den seçilen  Mehmed Rıza, bölgeye arazi memuru olarak tayin edilmiştir94. 

Ağustos 1847’de  Kudüs ve havalisindeki arazilerin tapu, intikal ve satış meselelerine dair Kudüs-i 
Şerif Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezareti’ne gönderilen bir tahriratdan95; o günlerde Kudüs’te 
tapu nizamını tesis etmenin kolay olmadığı anlaşılmaktadır. Kudüs Mutasarrıflığı, asrın sonlarına 
doğru ecnebilere usulsüz arazi ve gayrımenkul satışları sebebiyle devletin takibine maruz kalır96. 
İstanbul’un dikkatle izlediği yerlerden biri de Basra Körfezi ve civarıdır. Haziran 1848’de, Musul ve 
mülhakatındaki arazi mutasarrıflarına tapu senetleri verilmeye başlanır97. 27 Temmuz 1861 tarihli bir 
mazbataya göre, Halep ve mülhakatında yeni tapu nizamı tesis edilmiştir98. İzmid sancağında tapulama 
çalışmaları 1853’te hayli ilerlemiştir99. Ocak 1857’de Bâbıâli, Kartal’ın Yakacık kazasında, araziden 

87 BOA, BEO, nr. 771/57785; Düstur, 1.tertip, c. 2, s. 58- 60. 
88 Düstur, 1. tertip, c. 2, s. 58- 60.
89 BOA, A.AMD, nr. 91/14, 1275/1858-1859.
90 BOA, A.AMD, nr. 82/79, 6 L 1279/27 Mart 1863.
91 BOA, A.AMD, nr. 5/55, 1274/1857-1858.
92 Bkz.: İbrahim Yılmazçelik, “Diyarbekir Eyaleti’nin Yeniden Teşkilâtlandırılması”, Osmanlı Ansiklopedisi, c. 6 (Teşkilât), Ankara 1999, s. 
221-237. 
93Bkz.: Musa Çadırcı, Osmanlı Türkiyesi Yönetiminde Yenilikler 1826-1856, AÜ DTCF Basılmamış Doçentlik Tezi, Ankara 1979, s. 44, 48; 
aynı müellif, “Tanzimat’ın Uygulanması ve Karşılaşılan Güçlükler 1840-1856”, Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri Bildiriler, Ankara 
1985, s. 97-104 ).  
94 BOA, A.AMD, nr. 88/50, 1274/1857-1858.
95 BOA, A.MKT, nr. 93/49, 7 N1263/19 Ağustos 1847.
96 Kırım Savaşı’ndan hemen sonra, İstanbul’daki ecnebi sefaretleri de payitahtın mutena semtlerinde tapulu arazi ve mülk edinmeye 
çalışmışlardır. Mesela 1273/1856-1857’de İngiltere’nin Galata’daki konsoloshanesi için tedarik edilen arsaya tapu senedi verilmesi 
istenmiştir (BOA, A.AMD, nr. 73/40, 1273/1856-1857).
97 BOA, A.MKT, 134/34, 12 B 1264/14 Haziran 1848.
98 BOA,  A.MKT.MHM, nr. 233/12,  21 S 1278/28 Ağustos 1861.
99 BOA, A.MKT.MHM, nr. 51/88, 24 Ra 1269/5 Ocak 1853.

halka intikal eden kısma nizamına uygun tapu verilmediği gerekçesiyle görevlileri uyarmaktadır100. 
Hicaz bölgesinde tapu nizamı, şerî mahkeme huzurunda ve iki kişinin şahitliğinde gerçekleştirilmiş; 
Yemen’de de modern tapu nizamı tesis edilememiştir.

Mali Yapı: Gelir ve Giderler
Tapu Hasılatı, Muafiyet ve Harçlar:
Tapu hasılatı, devlet  hazinesinin doğrudan gelir kalemleri arasında bulunuyordu. Tapu harç ve 

rüsûmunun tayini ve arttırılması re’sen devletin tasarrufunda olup; hükümet, Defter-i Hâkâni ve diğer 
ilgili kurumlarla istişarede bulunurdu. Tapu gelirlerinin miktarı, tahsilat şekli ve bunlara nakdî ve 
muhtelif cezalar kanunname, nizamname ya da talimatnamelerde tasrih edilirdi. Tanzimat döneminde, 
bir mahalde toplanan tapu hasılatından  o mahalle tahsis edilen harcamalar yapılır, kalan meblağ 
hazineye gönderilirdi. Hasılatın bazı yerlerde zamanında toplanmadığı gerekçesiyle, Mayıs 1867’de 
mülkî âmirlere  bir tamim gönderildi101. Bundan sonra, hazinenin büyük varidat kalemlerinden olan 
tapu hasılatının bir akçesi dahi bakayaya bırakılmayarak, vaktinde tahsil edilecek, evrakıyla birlikte 
İstanbul’a gönderilecekti. Aynı tamimle, mülkiye memurlarına bazı tavsiyelerde bulunularak, arazi 
memurları hakkındaki her türlü işlem ve tahsilata dikkat etmeleri istendi.

1851’de kospodarlar’ın tasarruf ettikleri arazilerin satışı ve bunlardan alınacak tapu rüsûmunun 
tasarruf şekli ilgilileri birbirine düşürdü. 102 Mesela Vidin’deki  Sahra-i ulûm ve Belgradcık kazalarında 
kospodarlık usulü  kaldırılmış; kospodarların elindeki arazinin 16 yıllığına mahalli karye halkına 
satılmasına karar verilmişti. Devlet, bu suretle düzenlenecek onbinlerce tapu senedi için her karyenin  
arazi değerini hesaplamış ve 300.000 kş. harç alınmasına hükmetmişti103. 

13 Ocak 1859 tarihli Tapu Nizamnamesi’ne 11 Mayıs 1896’da yapılan zeyle göre104, miri ve 
vakıf arazilerin  bedelli veya meccanen  kesin ferağında 100 kş.ta 2 kş.; intikalinde, 100 kş.ta 1 kş. 
ve arazi emiriyenin vefaen ferağı ile arazi-i mevkufenin istiğlâlinde 100 kş.ta 20 para; senetsiz arazi 
tasarruf edenlere hakk-ı karar’dan verilecek senetler için intikal işlemlerinde olduğu gibi 100 kş.ta 
bir kş. ve  arazinin mübadelesinde iki arazinin kıymeti toplamının yarısından 100 kş.ta 2 kş. harç 
alınacak; bedel-i öşr’e ve mukataa’ya bağlı arazi-i emiriye ve mevkufe  harçları da bu surette tahsil 
edilecekti. Arazi-i mevkufe’nin istiğlâlinin fekk’inde alınmakta olan  harç, miri arazide alınmadığı gibi 
bundan sonra da alınmayacaktı. 4 Temmuz 1861’de, defterhâne kâtiplerinden taşrada bulunanların 
memuriyet süresi sona ermeden eski tapu senetlerinin yenilenmesi ve  harçlarının tahsili amacıyla, 
kaza müdürlerine bir emir gönderildi; emirde, 6 ay içinde arazisine tapu almayanlardan iki misli harç 
isteneceği bildirildi105.  

Bazı şahıs ya da kurumlar, tapu  rüsum ve harçlarından muaf tutulmakta idi. Bunlardan biri, 
Hazine-i Hâssa’dır. Bu  hazine varidatını başında  tahsisat-ı seniyye geliyordu. Tahsisatın bir kısmı, 
mesela 1269/1852-1853’te Hüdâvendigâr-ili ve Aydın sancakları, 1881’de  Agop Paşa’nın nazırlığı 
esnasında  Hüdavendigâr, Ankara ve Konya vilayetlerinin tapu ve orman hasılatı dışındaki umumi 
varidatından sağlanıyordu. Hazine-i Hâssa kendi arazi ve emlâki için devlet hazinesine herhangi bir 
vergi ödemiyordu106.

Tapu hasılatını memleket genelinde arttırmaya çalışan devlet, gerektiğinde muhacirler lehine bu 
gelirden muvakkaten ve kısmen vazgeçmiştir. Temmuz 1861’de  Defter Emaneti’ne gönderilen bir 
emirde muhacirlerden akçe alınması padişah nâmına münasib olamayacağından  tapu senetlerinin  
bütün muhacirlere bedelsiz olarak verilmesi 107 istenir. 
100 BOA, A.MKT.MHM, nr. 106/54, 5 C 1273/31 Ocak 1857.
101 BOA, A.MKT.MHM, nr. 381/45,  5 M 1284/9 Mayıs 1867.
102 BOA, A.MKT.NZD, 43/71, 14 Z 1267/10 Ekim 1851.
103 Aynı yer.
104 Düstur, 1. tertip, c. 7, s. 96.
105 BOA, A.MKT.UM, nr. 486/54,  15 M 1278/ 14  Temmuz 1861.
106 Terzi, a.g.m., s. 139.
107 BOA, A.MKT.MHM, nr. 226/54, 9 M 1278/17 Temmuz 1861.
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Giderler:  Maaş, Aidat, Harç, Ceza, İhbariye ve İaneler
Defter-i Hâkâni merkez ve taşra teşkilâtında istihdam edilen yönetici, memur ve kâtip maaşları, 

gider kalemleri arasında ilk sırada yer alır. 1871’de Kâni Paşa 5.000 kş. maaşla nazır108; Mahmud Esad 
b. Seydişehrî, 15 Şubat 1909’da 15.000 kş. maaşla emin tayin edilmiştir109. 

Teşkilâtın memur ve kâtiplerine, maaş ya da aidat verilmiştir. Taşra teşkilâtı tarafından 
düzenlenecek senetlerden alınacak 3 kş. harcın  yarısı kendilerine bırakılmış, diğer yarısının Defteri 
Hâkâni’ye gönderilmesi nizama bağlanmıştır. Taşrada toplanan gelirden, başta müdürler olmak 
üzere maaş almadan görev yapan Defterhane personeli faydalanmıştır. Zamanla, harçlardan sağlanan 
gelir miktarının yükseldiği gerekçesiyle taşra görevlilerine mal sandıklarından maaş ödenmesine 
hükmedilmiş; senetlerden alınan vergiler ile ferağ ve intikal harçları Hazine’ye bırakılmıştır110.  
1896’da hükümet, tapu tahsilatıyla görevli kâtiplere zorunlu ihtiyaçları dolayısıyla ilk istihkaklarından 
kesilmek üzere 500’er kuruş;  muakkibler’e,  mahallî tapu hasılatından bir defaya mahsus  olmak üzere 
200’er kş. ödenmesine karar vermiş; bu meblağ, alacakları ilk aidattan kesilmiştir111.

Defter-i Hâkâni masraf kalemlerinden biri, düzenli bir gider olmamakla birlikte ihbariyeler idi. 
10 Ocak 1858 tarihli Tapu Nizamnamesi’nin 20. maddesi yerine yürürlüğe giren madde muhtevasında, 
miriye ait kayıt dışı arazileri ihbar edenlere tapu bedelinin % 10’u nisbetinde ihbariye ödenmesine 
hükmedilmiş; bu maksatla hazırlanan belgeye ihbar hücceti112 denilmiştir.  Nakdî ihbariyeler her 
dönemde teşvik edici olmuştur113.

Taşra teşkilâtı kurulurken birçok şehir ve kasabada tapu idarelerine tahsis edilecek yer bulmakta 
güçlük çekilmiş; bazı mahallî idareler bundan şahsî menfaat sağlamışlardır. 1861’de Defterhane 
Emini’nin istihbaratı üzerine Maraş Mutasarrıfı Hurşid Paşa’ya gönderilen bir şukka’da114, Maraş’ta 
arazi işleri için tahsis edilmiş bir oda bulunmadığı halde Maraş mal memuru ve meclis âzâsının, o 
yılın Teşrinisani cetvelinde tapu odasının tamirine 1.951,5 kş. harcanmış gibi gösterdikleri yazılıdır. 
Mutasarrıflığı uyaran Dahiliye Nezareti,  böyle durumlarda tapu hasılatının gerçek miktarı ortadan 
kaybolacağı gibi, bu nevi masrafların caiz olmadığının ilgililere bildirilmesi talimatını vermiştir115. 

Devlet, tapu hasılatının  cüz’i bir kısmını, Hazine’ye intikal etmeden muhtelif harcamalara 
ayırmıştır. 1893 yılında Gebze’de yapılacak hükümet konağının inşa masrafı için, II. Abdülhamid’in 
emriyle, aralarında tapu idaresinin de bulunduğu  Gebze’deki resmî dairelerin inşaata katkı payı 
önceden belirlenmiştir. Buna göre, Gebze Tapu Kalemi hissesine  isabet eden  meblâğ, 3.500 kş.’tur116. 
Sadaret makamı, 2 Ekim 1893’te Defter-i Hâkâni Nezareti’ne kararı bildirmiş; 13 Kasım 1893 tarihli 
cevap yazısında, nezaret, bütçelerinde bu gibi masraflara  mahsus tahsisat olmadığından bunun 
muvazeneye eklenerek harcanmasına izin verilmesini istemiştir. 1 Aralık 1893’te, muvazeneye gerekli 
zammın yapılmasına karar verildiği açıklanarak, ödemeye imkân tanınmıştır.

Kırtasiye İhtiyacı, Kayıt ve Baskı Masrafları:
1847’den sonra Defterhane’nin işleyişi değiştiğinden,  geçmişe nispetle kâğıt, defter ve diğer sarf 

malzemelerine duyulan ihtiyaç  da hızla artmıştır. Mesela 1850’de,  tapu sicillerinin kaydedildiği defter 
sayısı 712’ye yükselmiştir117. Taşra teşkilâtının kuruluşunu izleyen yıllarda tapu bürokrasisine gerekli 
evrak mahallinde tab’ edilmiştir. Rusçuk’tan Bâbıâli’ye gönderilen 21 Mayıs 1865 tarihli bir yazı 
üzerine Tuna vilayetiyle yapılan resmî bir muhaberede, tapu senetlerinin mahallince basılmasına dair 

108  BOA, İ.MMS, nr. 42/1724; Afyoncu, a.g.m., s. 93. Defterhane eminleri ve nazırlarının isim ve görevde bulundukları tarihler için, bkz.: 
Yıldırır, Kadıoğlu, a.g.e., s. 298-310.
109 BOA, DH.SAİDd, nr. 18/420.
110 BOA, A.MKT.MVL, nr. 132/34.
111 BOA, BEO, nr. 826/61934, 7 Ra 1314/16 Ağustos 1896.
112 Ülgenalp, a.g.m., s. 1030.
113 BOA, Y.A.RES, nr. 114/57, 112/84. 
114 BOA, A.MKT.MHM, nr. 217/42, 24 L 1277/4 Mayıs 1861.
115 Aynı yer.
116 BOA, BEO, nr. 317/23724, 16 Ca 1311/25 Kasım 1893, Birleştirme nr. 21380.
117 BOA, C.ML, nr. 705/28775; A.MKT.UM, nr.409/98; A.MKT.NZD, nr. 421/83; Y.A.HUS, nr. 239/48; A.MKT.MHM, nr. 227/78.

Defterhâne-i Âmire’nin müspet görüşüne yer verilmektedir118. Defterhane’nin 1896 yılı bütçesinde,  
tapu senet ve ilmühaberleri ile aylık cetveller ve defterlerin kağıt bedeli, basımı ve  defter kayıtları  
masrafı 407.899 kş. olarak gösterilmiştir. Nezaret, 24 Nisan 1896’da hükümetten, masraf kalemleri 
ayrı maddelerde yazılı olduğu için mahsubda güçlük çekildiğini bildirerek, bu giderlerin Matbuat-ı 
Umumiye Masrafları adı altında tek fasılda toplanmasını istemiştir119. 

I.MEŞRUTİYET’TEN SALTANATIN KALDIRILMASINA KADAR TAPU NİZAMI 
(1876-1922):

Personelle İlgili Düzenlemeler: Tekaüd Sandığı’nın Kurulması ve Kadro Envanterleri
Meşrutiyet‘in ilk yıllarında taşrada görevli Defter-i Hâkâni memur, kâtip, hademe ve diğer 

personelin özlük hakları ele alınmış; 25 yıl hizmet edenlerin emekliye ayrılabilecekleri, emekliklilerinde 
kendileri, vefatları halinde de mirasçılarının hak edeceği emeklilik miktarı hakkında bir nizamname 
hazırlanarak, yürürlüğe konulmuştur120. Bu hususta en önemli adım, 7 Ağustos 1879 tarihli Memurin-i 
Mülkiye Terakki ve Tekaüd Kararnamesi ile maaşlardan yapılan kesintilerle finanse edilen  Tekaüd 
Sandığı’nın121 kurulması olmuştur. Sened-i Hâkâni kayıt ve tahriri hizmetinde istihdam edilen muvakkat 
kâtiplere mahsus Tekaüt Sandığı Talimatı’nın122 9. maddesini tadilen123 28 Haziran 1886’da yürürlüğe 
giren madde hükmünde, kâtiplerin hangi yaş aralığında tayin ve hizmet edecekleri ile emeklilik şartları 
yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, 20 yaşından başlayarak 30 yıl boyunca devamlı muvakkat ketebe 
silkinde bulunmak veya  bu silke dahil olduktan sonra  hizmet edemeyecek surette malûl olmaları 
halinde, kâtipler emekliliğe hak kazanacaklardı. Bunlara tahsis edilecek maaşlar ile vefat edenlerin dul 
ve yetimlerine vefat tarihi itibariyle verilecek maaşlar  da talimatnamede belirtilmiştir.

Museviler’in Filistin’de İskânlarının  Yasaklanması ve Defter-i Hâkâni İdareleri:
19. yüzyılın sonlarına doğru, II. Abdülhamid, Musevi muhacirlerin Filistin’de yerleşmelerini 

yasaklamıştır. 1892’de, Suriye ve Beyrut vilayetleri ile Kudüs sancağına mahsus olmak üzere, mahallî 
tapu yoklama memurlarının  mâbeyn senetleri üzerine kesinlikle tapu evrakı vermemeleri istenir. 
Beyrut vilayetinden Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 31 Ekim 1892 tarihli bir arizada, hükümet 
kararı gereği, Museviler’in bölgede arazi temlik etmemeleri  hususunda  görevlilere müekkid emirler 
verildiği bildirilmiştir124. Sadaret’ten  Dahiliye ve Defter-i Hâkâni Nezaretleri’ne gönderilen 16 Kasım 
1892 tarihli bir yazıda, bahis konusu yasak üzerine Musevi göçmenlerin buraya hicreti ve arazi 
satın almalarının önü kesilmiş ise de,  bazı memurların gaflet ve müsamahaları sonucu Filistin’e 
gelip yerleştikleri ifade edilmektedir. Sadaret’in açıklamasında, Museviler’in ya kıyafet değiştirerek 
Filistin’e girdikleri  ve iskânlarına memur cemiyet vekilleri aracılğıyla arazi sahiplerini ikna ederek, 
bazen resmî muamele, bazen yalnız ferağ usulüyle arazi ve emlâk elde ettikleri bildirilmektedir. Ferağ 
imkânı bulanlar, işlemlerini, ya doğrudan  Yahudiler adına veya takma isimle başka bir şahsın üzerine 
senet düzenleterek, bir miktar emlâk ve araziyi tasarruflarına geçirmişlerdir. Sadaret makamı, bu 
defa, Dahiliye ve Defter-i Hâkâni Nezaretleri’nden, Museviler’in Filistin’de arazi temlik etmelerini 
önlemek  üzere, adı geçen vilayetler ile mutasarrıflığın, bir defa daha ve etkin surette uyarılmasını 
istemektedir125.

118 BOA, A.MKT.MHM, nr. 334/10, 1281/1865.
119 BOA, BEO, 771/57822, 15 Za 1313/28 Nisan 1896, Birleştirme nr.:57822.
120 BOA, Y.PRK.DFE, nr. 1/102; Yıldırır, Kadıoğlu, a.g.e., s.  181.
121 BOA, Meclis-i Tanzimat Defteri, nr. 6, s. 8; Düstur, 1. tertip, c. 4, s. 773-789.
122 Talimatname metni için, bkz.: Düstur, 1. tertip, c. 5, s. 300.
123 Düstur, 1. Tertip, c. 7, s. 97.
124 BOA,  BEO, nr. 107/7958, 25 R 1310/16 Kasım 1892,  Birleştirme nr. 1430.
125 Gös. yer.
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Taşradaki Ferağ Takrir Komisyonları Teşkilinin Değişmesi:
1902 yılında taşradaki bütün ferağ takrir işlemleri, nizamname gereği şer’i hakimlerin başkanlığı 

altında defterdar, müftü, defter-i hâkâni memuru, evkaf muhasebecisi, tahrir müdürü ile meclis idare 
üyelerinden  birinin katıldığı komisyonlar tarafından yürütülüyordu. Defter-i Hakâni Nezareti’nin 
teklifiyle, komisyon üyelerinden her birinin  aslî memuriyetiyle ilgili işlerinin yoğunluğu, önemi ve 
özellikle şer’î hakimlerin dört-beş görevlerinin bulunmasından dolayı komisyonların hiçbir yerde 
toplanamadıkları kaydedilerek değişiklik yapılması istenmiştir. Şûrâ-yı Devlet Tanzimat Dairesi’nin 
teklifi ve  24 Eylül 1902 tarihli bir irade-i seniyye üzerine  takrir  komisyonları ve görevleri yeniden 
belirlenmiştir. Takrir muamelatı bundan sonra vilayet merkezlerinde vali ve defterdar ile defter-i hâkâni 
müdür ve memurları; livalarda, mutasarrıf ve muhasebeciler ile defter-i hâkâni memurları; kazalarda, 
kaymakam ve mal müdürü ile tapu kâtiplerinden meydana gelen bir  heyet tarafından yapılacaktır. 
Muvakkat tapu ilmühaberleri ile  daimî muamelata mahsus zabıt defterleri ve aylık hasılat defterleri 
de idare meclisi heyetleri tarafından onaylanacaktır. Ferağ takrir komisyonlarında bir şer’i memur 
bulunması gerektiğinden; naibler, meşguliyetleri dolayısıyla gelemedikleri takdirde bu komisyonlara 
birer vekil göndereceklerdir. 

20. Yüzyıl Başlarında Defter-i Hâkâni Teşkilâtı: İdarî Yapı
1904 yılında, nezaret üst yönetimi nazır, nazır yardımcısı ve nezaret encümeninden teşekkül 

etmekte; hizmetler, 5 ana birimde toplanan çok sayıda kalem ve şube vasıtasıyla yürütülmektedir. 
Teftiş itibariyle 4 bölgeye ayrılan taşra birimlerinin denetimi, nezaret bünyesindeki 4 ayrı müfettişliğin 
sorumluluğundadır. İstanbul’un Anadolu ve Rumeli cihetleri, ayrı memurlar tarafından kontrol 
edilmektedir. Nezareti ilgilendiren hukukî işler, nazıra bağlı Deâvi Vekâleti’ne bırakılmıştır. Nezaretin 
1904 yılı teşkilât yapısı aşağıda verilmiş, bir karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla 1891 yılındaki 
durum da gösterilmiştir.

Tablo:1) 1309/1891-1892 Yılında Defter-i Hâkâni Nezareti Teşkilâtı 

Nazır      : Ali Rıza Paşa

Birimler:

Senedât-ı Umumiye Müdürlüğü:Senedat-ı Hâkâniye Şer’-i Şerif 
Memuru, Tevkı’-i Divân-ı Hümâyun, Mektubçu,  Muhasebeci.                                                                                                                                      
Encümen: Reis, Reis Vekili (Nazır Muavini), [mektubçu dışında yukarıdaki 
memurlar ile başkâtip]                                                                        
Zabitan: Mektubçu Muavini ve Sicill-i Ahval Şubesi Müdürü, Levazım Kalemi 
Başkâtibi, Kûyûd-ı Hâkâni Kalemi Müdürü, Dersaadet Senedat Kalemi Müdür 
Muavini;                                                                                                                                 
Diğer memuriyetler:                                                                                                       
Taşra Senedat Kısmı Müdür Muavini, Muhasebe Kalemi Müdürü, Encümen 
Başkâtibi, İstatistik Başkâtibi, Mektubçu Kalemi Başkâtibi, Evrakçı Kalemi 
Başkâtibi, Taşra Senedat başkâtibi, Tatbik Kalemi Başkâtibi, Muhasebe Taşra Kısmı 
Başkâtibi, Dersaadet Senedat Başkâtibi, Kuyûd-ı Hâkâni Başkâtibi,  Muhasebe 
Kalemi Mümeyyizi, Encümen Kalemi Mümeyyizi, Anadolu Kordonu Defter-i 
Hâkâni Memuru, Mahzen Müdürü, Dersaadet Ciheti Tetkikine  4 nefer,  Taşra Ciheti 
Tetkikine Memur 1 nefer, Tevzi Kalemi Başkâtibi, Mukabele Kalemi Başkâtibi, 
Taşra Senedat Kalemi Başkâtib Muavini, Tatbik Kalemi  Başkâtibi Muavini, Kapu 
Çukadarı,  Evrak Kalemi Başkâtib Muavini, İsti’lâm Kalemi Başkâtibi.                                                                                                                    

Kaynak: 1309/1891-1892 tarihli Devlet Salnamesi, s. 378-380.

Tablo:2) 1322/1904-1905 Yılında Defter-i Hâkâni Merkez Teşkilâtı

Nazır              :                                                                                                 
Nazır Muavini: Ziya Paşa

İdari Birimler ve 
Yöneticileri Kalem-Şube-Memuriyet:

Nezaret Encümeni
Üyeler: 
Mahlûlat Müdürü,  Senedât Tetkik Heyeti İkinci Reisi, Encümen 
Kalemi Müdürü ile Birinci ve İkinci Mümeyyizi.      

Kuyûd-ı Hâkâni 
İdaresi:Tevkı’-i Divân-ı 
Hümâyun

Kuyûd-ı Hâkâni Kalemi: 
Müdür, Başkâtip

Mektubî İdaresi:

Mektubçu, Muavin

Mektubî Kalemi: 
Müdür, Başkâtip, Umûr-ı Tahririye Mümeyyizleri (2 kişi),  Mukabele 
Mümeyyizleri (2 kişi), Şifre Kâtibi;
Mektubi-i Mühime Kalemi: Müdür, Mümeyyiz; 
Evrak Müdiriyeti: Müdür, Muavin, Başkâtip, Mümeyyiz;                        
Sicill-i Ahval Müdiriyeti: Müdür, Muavin, Vukuat Mümeyyizi.

Muhasebe İdaresi: 
Muhasebeci                              

Muhasebe Kalemi:Müdür,Muavin;Şubeleri:                                                                              
Cedâvel-i Atîka Şubesi: Başkâtip, Mümeyyiz, Mümeyyiz Muavini;                                                                              
Merkez Vilâyât Şubesi:Başkâtib (Muavin, Ketebe-i Muvakkate, 
Tekaüd Sandığı Müdürü;
Merkez Şubesi: Mümeyyiz, Muavin, Ketebe-i Muvakkate, Tekaüd 
Sandığı Başkâtibi;
Vilâyât Şubesi: Mümeyyiz, Muavin;
Defter-i Kebir Umumi Şubesi: Başkâtip, Mümeyyiz;
Vezne ve Senedât Sandığı:Başkâtip, Muavin, Nezaret Veznedarı, 
Senedat Sandığı Veznedarı; 
Evrak Şubesi: Mümeyyiz, Muavin-i evvel, Muavin; 
Levazım Kalemi: Başkâtip, Muavin, Muavin-i sâni; 
İstatistik Müdiriyeti: Müdür, Muavin, Başkâtip.  

Mahlûlat İdaresi: 
Müdür, Muavin-i evvel,    
Muavin-i sâni  

Şubeler:
Birinci Şube: Başkâtip, Muavin;
İkinci Şube  : Başkâtip, Muavin

Senedât-ı Umûmiye 
İdaresi: Müdür, 
Muavin-i evvel,    
Muavin-i  sâni

Dersaadet Senedât Kalemi: Başkâtip , Muavin;                                                                                                                                         
Dersaadet Kuyûd Kalemi: Başkâtip, Muavin;
Şubeleri:
Vezâif Şubesi: Mümeyyiz, Muavin;
Evrak Şubesi: Mümeyyiz, Muavin;                                                        
Taşra Senedât Birinci Şubesi: Başkâtip, Muavin, Arabî Mütercimi;  
Taşra Senedât İkinci Şubesi: Başkâtip, Muavin;
Taşra Senedât Üçüncü Şubesi: Başkâtip, Muavin;
Taşra Senedât Dördüncü Şubesi: Başkâtip , Muavin;
Tevzî Kalemi: Başkâtip, Muavin;                                                            
Senedât Tetkik Heyeti: Reis-i evvel (Daire-i Nezaret Müfettişi), 
Reis-i sâni ( Mahlûlat Müdürü), Mektubat Muavini, Mektubî 
Kalemi Müdürü,  Encümen Kalemi Müdürü, Mahlûlat Müdiriyeti 
İkinci Muavini, Mektubî Kalemi Başkâtibi,  Muhasebe Merkez 
Vilâyât Şubesi Başkâtibi,  Muhasebe Evrak Şubesi Mümeyyizi, 
Mahlûlat Birinci Şube Başkâtibi, Mahlûlat İkinci Şube Başkâtibi.          
Senedât Takrir Komisyonu Heyeti: Riyâset-i Senedât-ı Umûmiye 
Müdür Muavin-i evvel ve sâniliği’ne muhavveldir.
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Defter-i Hâkâni 
Müfettişleri:

Sivas Ciheti Defter-i Hâkâni Müfettişi,                                   Mâmüretülaziz 
Ciheti Defter-i Hâkâni Müfettişi,                                   Erzurum Ciheti 
Defter-i Hâkâni Müfettişi,                                       Bitlis Ciheti Defter-i 
Hâkâni Müfettişi.

Kordon Defter-i 
Hâkâni Memurları:

Kordon Rumeli Ciheti  Defter-i Hâkâni Memuru,                              Kordon 
Anadolu Ciheti Defter-i Hâkâni Memuru.  

Nezaret Deâvi Vekâleti: Deâvi Vekili, Mahzen-i Evrak Müdürü.
Kaynak: Salname-i Umûmî, Dersaadet 1322, s. 462-469.

Nezaret Döneminde Defter-i Hâkâni Bütçeleri: Gelir ve Giderler
7 Şubat 1894 tarihlinde yayınlanan Tahsil-i Emval Nizamnamesi126 ile miri gelirlerin 

toplanmasında değişiklik yapıldı127. Tahsil vasıtaları, her vilayet ve liva merkezi olan kazalarla 
bütün mülhakat kazalarında kaza miktarının büyüklüğüne ve emvalin niteliğine göre tayin edilmek 
üzere,  zaptiye askerleriyle birlikte  piyade ve süvarilerden oluşacak tahsildar bölükleri ile her köy ve 
mahallede birer kabzımal’dan teşekkül ediyordu128. Bölükler, kazalarda kaymakam başkanlığında mal 
müdürü, gerektiğinde muavini ve tapu kâtibi ile bölük ağasından; livalarda mutasarrıfın başkanlığında 
muhasebeci, vergi ve defter-i hâkâni memurları ile tabur ağasından; vilayetlerde valinin başkanlığında 
defterdar, vergi müdürü, defter-i hâkâni memuru ile alaybeyinden meydana gelecekti. Nizamname’de 
tahsildarların tahsile memur oldukları emvalin cins ve nevi 8 maddede toplanıyordu. Bunlardan  
biri, tapu hasılatı idi. Nizamname gereği tahsildarlar,  tapu hasılatını da diğerleri gibi ayrı defterlere 
işleyeceklerdir.Tahsil-i Emval Nizamnamesi lâyihaları Maliye Nezareti tarafından hazırlanmış129; 
zamanla bazı değişiklikler yapılmış ve Tahsil-i Emval Nizamname-i Cedidi130 başlığı altında, tapu 
tahsilatına dair değişiklikleri de ihtiva eden yeni bir nizamname tanzim edilerek, yürürlüğe girmiştir. 

Hazine’nin tapu hasılatı, gerek vilayetler, gerek İstanbul’da tahsil edilen harç ve rüsuma bağlı 
surette zamanla artmıştır. Bu artış, bir taraftan yeni tapu nizamının uygulandığı vilayetlerin çoğalması 
ve atîk senetlerin yenileriyle değiştirilmesi; diğer taraftan, mevcut tapu resim ve harçlarına zam 
yapılmak  suretiyle temin edilmiştir. Yalnız İstanbul’da 1311/1893-1894 yılı içinde alım-satım 
harçlarından 96.928.271 kş. gelir sağlanmıştır131. Vilayetler itibariyle bakıldığında, mesela Basra’nın 
1307/1889-1890 varidatı içinde  emlak ve tapu hasılatı  23.200 kş.132, Bağdat’ın 1311/1894 yılı emlak 
ve tapu harçları 501.359 kş.u133 bulmuştur. Muhtelif arazi ve binalar itibariyle bakıldığında, mesela 
Edirne vilayeti tapu hasılatına dair  Eylül 1306/13 Eylül-12 Ekim 1890 tarihli cetvelde, Hazine 
irsalat hesabı meyanına  Sultanyeri kazası hükümet konağı, hapishane ve  telgrafhane odalarının tapu 
harcı olarak tek sened üzerinden  2.608 kş.134 alındığı görülmektedir135. Tapu gelirlerinin tahsilinde 
mülkî yöneticilere de sorumluluk verilmişti136. Liva defter-i hâkâni memurlarından alınan malumata 
istinaden, bazı yerlerde mahallî kaymakamlar yardımcı olmadıkları için  tapu hasılatı bakayası tahsilatı 
gecikmekte;1905’te olduğu gibi, böyle durumlarda hükümet, umumî tamimlerle kaymakamları 
uyarmakta idi.

126 Düstur, 1. tertip, c. 6, s. 1461-1466.
127Tapu hasılatı mal sandıklarına teslim edilir, mahallinde bazı harcamalar yapılsa dahi tapu geliri tamamen bir mahalle terk edilemezdi. 
Rumeli İsyanları esnasında, Mayıs 1903’te,  Edirne’nin askeri masraflarını karşılamak üzere burada toplanan tapu hasılatının vilayete 
bırakılması istenmiş, fakat kabul görmemiştir (BOA, BEO, 2211/165779, 13 Ş 1321/11 Mayıs 1903, Birleştirme nr.: 163216 ).
128Bu kabzımallar, muhtarlardır. Muhtaran Nizamname-i Mahsusu’na bağlı olarak seçilen ve tayin edilen tahsil bölükleri efradı, görevlerini  
yapacak kadar kadar okur-yazar  kimselerden seçilirdi. Tahsildarların maaş ve tayinatı, bulundukları yerin zabtiye maaş ve tayinatına uygun 
ödenirdi (Aynı yer).
129 BOA, DH.TMIK.S, nr. 1/88, 24 Ca 1314/31 Ekim 1896.
130 BOA, DH.TMIK.S, nr. 39/82, 20 C 1320/24 Eylül 1902.
131 BOA, Y.MTV, nr. 138/99. 
132 Basra Vilayeti Salnamesi, sene 1309/1891.
133 Bağdat Vilayeti Salnamesi, sene  1312/1895, s. 344-348.
134 Maliye Nezareti’nin 29 Ca 1310/19Aralık 1892  tarihli tezkeresi: BOA, BEO, nr. 124/9292,  lef 1
135 Bu meblağın, o yılın  muvazenesine dahil   müteferrika tertibi’nden karşılanması gerekiyordu. Fakat, zikredilen tertip başka masraflarla  
dolu olduğundan, belirtilen miktar  umumi masraflara eklenerek Hazine adına masraf kaydedilmiştir (Aynı yer).
136  BOA, DH.MKT, nr. 2607/75, 20 Za 1322/26 Ocak 1905.

Defter-i Hâkâni’de Reform: Teşkilât Defteri Tanzimi, Kuyûd-ı Esâsiye’nin Teşkili ve 
Defter-i Kebir-i Umumi’nin Tesisi

II. Abdülhamid döneminde, Hazine varidatının önemli bir kısmını karşılayan  Defter-i Hâkâni 
Nezareti’nin gelirlerini arttırmaya yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldı. Bunlardan biri, 1316/1900-
1901 yılı nezaret bütçe hazırlıkları sırasında gerçekleştirildi. Defter-i Hâkâni Nezareti, öncelikle, 
1316/14 Mart 1900-13 Mart 1901 yılı  müfredat bütçesiyle gelirlerinin arttırılması ve lâyıkıyla tahsili; 
aynı zamanda, tahsisatın bütün kalemlerinden imkân nispetinde tasarruf yapılması amacıyla hazırladığı 
bir müzekkereyi Maliye Nezareti’ne gönderdi. Arazi-i emiriyye ve emlâk-ı sırfa harçlarına yapılması 
teklif edilen zamların ayrıntılı surette gösterildiği bu müzekkere, Meclis-i Vükelâ’da müzakere 
edildikten sonra, 15 Mart 1900 tarihli Sadaret tezkeresiyle  Saray’a arz edildi137. II. Abdülhamid 
harçlara yapılması teklif edilen zam miktarını fazla buldu. Tavsiye edilen değişikliklerin ardından, 8 
Temmuz 1900 tarihi itibariyle Mabeyn-i Hümâyun Başkikateti’ne sunulan ikinci teklif, 18 Temmuz 
1900 tarihli padişah iradesiyle onaylandı.

İlk  müzekkerede, emlâk-ı sırfa’nın miri araziye kıyasla  ferağında binde 30,  intikalinde binde 15 
kş. harç alınması halinde, yılda 5.948.078 kş. varidat fazlası sağlanacağı; böylece gelecek yıl, yani 1  
Mart 1901’den başlayarak Defter-i Hâkâni Nezareti gelirlerinin 9.654.895 kş artacağı hesaplanmıştı. 
Nezaret’in yüksek miktarda zam teklifinin arkasında, kendi teşkilâtlarının modernizasyonu için gerekli 
finansmanın da sağlanması ihtiyacı bulunuyordu. Başka bir ifadeyle nezaret, gerek taşradaki Defter-i 
Hâkâni memurları ve kâtiplerinin nizamname ile belirlenmiş olan aidatları karşılığı, gerek Kuyûd-ı 
Esâsiye’nin teşkili ile Defter-i Kebir-i Umumi’nin tesisi maksadıyla  arttırılması ve tenkısi gereken  
müstahdemin tahsisatı için, bütçenin masraf kısmına yıllık  765.668 kş.  zam yapılmasını istiyordu. 

Bu zammın bir gerekçesi de şu idi: Devlet, miri arazi harçlarının tenziline dair bir süre önce bir 
karar almış, o tarihten itibaren  Defter-i Hâkâni gelirleri önemli miktarda azalmıştı. Şimdi, 765.668 
kş.luk bir zam yapılırsa, kayıp telafi edilmiş olacaktı. Nezarete göre, zaten harçlara yapılacak zamlarla, 
9.654.895 kş. fazla gelir elde edileceğinden, nezaret bütçesine eklenecek masraf fazlası, sağlanacak 
varidat farkı yanında cüz’i kalacaktı138. Ayrıca Nezaret, memleket genelindeki tapu işlemlerinin ıslahı 
sayesinde  tasarruf hukukunun bir kat daha  temin edileceğini, böylece ileride daha fazla varidat 
elde etmenin de mümkün olduğu tezini savunuyordu. Kısaca Nezaret, öncelikle teşkilâtının personel 
kalitesi ve maddî imkânlarının arttırılmasını istiyor, bunun bütçe imkânlarının gelişmesine bağlı 
olduğunu ileri sürüyor; teşkilâtı iyi çalışırsa, Hazine’nin de tapu gelirlerinin artacağına işaret ediyordu. 

 Saray, Defteri Hâkâni gelirleri meyanında miri arazinin ferağ ve intikal harçlarının  zamlı 
alınmasına onay vermiş; ancak, ilk teklifteki zam miktarının, mevcut  harçların 3 katına çıkartılması 
demek olduğundan, padişah bu miktarı halk adına  çok ağır bulmuştu. II. Adülhamid, 18 Temmuz 
1900 tarihli irade-i seniyesinde, ferağ’da alınan binde 10 kş.un 15’e, intikal’de alınan binde 5 kş.un 7,5 
kş.a çıkarılmasına izin vermiş139; yani zamların, % 50 seviyesinde kalmasına hükmetmişti. Padişah, 
müstahdemin tahsisatı için bütçenin masraf kısmı’na eklenmesi istenen 765.668 kş. u da çok fazla 
bularak; bunun yarısı, yani % 50 zamla yetinilmesine hükmetmiş; karar, Maliye ve Defter-i Hâkâni 
Nezaretleri’ne tebliğ edilmiştir140. 

137 Düstur, 1. tertip,  c. 7, s. 455-457.
138 Gös. yer.
139 Aynı yer.
140 Düstur, 1. tertip,  c. 7, s. 455-457.
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Defter-i Hakani Teşkilât Defteri, Memur ve Müstahdem Maaşlarının İyileştirilmesi:
1903 yılı başlarında, Bâbıâli ve Defter-i Hâkâni Nezareti’nin önemli meselelerinden biri, yine 

tapu idarelerinin yeniden ıslahı; yönetici, memur ve müstahdem maaşlarının iyileştirilmesi, Hazine’nin 
tapu hasılatının arttırılması oldu141. Nezaret, 6 Haziran 1904’de hükümetten, Berat Sancağı’na bağlı 
bir kaza ile Konya vilayeti tapu idarelerinden gelen  talepleri misal göstererek,   nezarete ait Teşkilât 
Defteri’nin bir an önce  onaylanmasını istedi. Bu defter, ilgili nezaretin 5 Mart 1903 tarihli  başvurusu 
üzerine, Defter-i Hâkâni memurlarının vazifeleri ve aidatla müstahdem kaza tapu kâtiplerinin tavzifen, 
livalardaki Defter-i Hâkâni memur maaşlarının da tensiken düzenlenmesi maksadıyla hazırlanmıştı. 

Nazırın ifadesiyle, mali menfaatten  ziyâde mülken ve idareten iyiliği ortada olan yeni tapu 
usulü’nün  her yerde tam manasıyla uygulanması ve mümkün olduğu kadar fazla gelir elde edilmesi, 
tapu memur ve müstahdeminin görevlerini layıkıyla yapmaları ve tapu idarelerine liyakatli kimselerin 
rağbetinin arttırılması için, personelin çalışma şartları iyileştirilmeli, aidat ve maaşlar yükseltilmeli, 
idi. Aksi halde, kaybedilecek tapu geliri verilecek zammın birkaç mislini geçecekti142. Nazır, bir 
süredir ümitle beklenen teşkilât değişikliği yapılmadığından; özellikle geçen yıla nispetle memur ve 
müstahdemin gayretlerinin azaldığını; son ikibuçuk aylık gelirin, geçen yıla nispetle 750.000 küsûr 
kuruştan daha eksik çıkmasının buna delil olduğunu; yıl sonunda varidatın önceki yıla göre 3,5 milyon 
kş. civarında azalacağı anlaşıldığından, personeli teşvik etmekte olduklarını da ifade ediyordu. 
Kısaca Nazır, taşradaki bazı gelişmeleri ileri sürerek hükümeti iknaya çalışıyordu. Konya Vilayeti 
İdare Meclisi’nden gönderilen 15 Şubat 1903 tarihli bir mazbatadan da bahseden Nazır, tapu kâtipleri 
aidatının 10-15 kş. arasında değişen  cüz’i bir meblağ olduğunu, bununla muktedir kâtip bulmanın 
mümkün olmadığını sözlerine ekliyordu. Nezaret, yeni tarifenin uygulanmasıyla tapu hasılatında 
meydana gelecek değişikliği de şöyle hesaplamıştı:

Tablo: 3)Târife-i Cedide’nin Uygulamaya Konulduğu 14 Ekim 1902’den 13 Ekim 1903’e 
Kadar Merkeze Gönderilen Hâsılat Miktarı ile 13 Ekim 1899-13 Ekim 1900 Tarihleri Arasında 
Merkeze İntikal Eden Hâsılat

1 Te 1318-30 Eylül 1319                   1 Te 1315- 30 Eylül 1316          Aylık
Tarihleri Arası:               Tarihleri Arası:                      Fark:

Süre: Merkeze 
gönderilen (kş.)

Merkeze 
gönderilen (kş.)  Süre:

Teşrinievvel 
1318/14 Ekim -13 
Kasım 1902

1.952.762  1.072.040 Teşrinievvel 1315/13 
Ekim-12 Kasım 1899

Teşrinisani 1318/14 
Kasım-13 Aralık 
1902

1.854.137 1.342.779  Teşrinisani 1315/13 
Kasım-12 Aralık 1899

 Kanunıevvel 1318/ 
14 Aralık 1902-13 
Ocak 1903

1.527.787     966.789
 Kanunıevvel 1315/13 
Aralık 1899-12 Ocak 
1900

 Kanunısani 1318/ 
14 Ocak-13 Şubat 
1903

  853.093     761.433 Kanunısani 1315/13 
Ocak-12 Şubat 1900

141 BOA, BEO, nr. 2204/165236, 5 Ş 1321/27 Ekim 1903, Birleştirme nr.: 165236.
142 Aynı yer.

Şubat 1318/14 
Şubat -13 Mart 
1903

1.960.384     706.653 Şubat 1315/13 
Şubat-13 Mart 1900  

Mart 1319/14 Mart-
13 Nisan 1903 1.024.945     824.668  Mart 1316/14 Mart-

13 Nisan 1900

Nisan 1319/14 
Nisan-13 Mayıs 
1319

1.137.683     998.631  Nisan 1316/14 
Nisan-13 Mayıs 1900

 Mayıs 1319/14 
Mayıs-13 Haziran 
1903

1.745.8*08      373.686
  Mayıs 1316/14 
Mayıs-13 Haziran 
1900

Haziran 1319/14 
Haziran-13 
Temmuz 1903

1.415.310    944.648
Haziran 1316/14 
Haziran-13 Temmuz 
1900 

Temmuz 1319/14 
Temmuz-13  
Ağustos 1903

1.118.883 1.210.920
 Temmuz 1316/14 
Temmuz-13 Ağustos 
1900

Ağustos 1319 /14 
Ağustos-13 Eylül 
1903

1.732.995  2.244.522
Ağustos 1316/14 
Ağustos-13 Eylül 
1900  

 Eylül 1319/14 
Eylül-13 Ekim 
1903

   744.992    771.772 Eylül 1316/14 
Eylül-13 Ekim 1900  

  YEKÛN: 16.668.779 12.218.541   YEKÛN:

4.450.238 
Yeni 
tarifeye 
göre artış 
miktarı

Kaynak: BOA, BEO, nr. 2204 /165236, 5 Ş 1321/27 Ekim 1903,  lef 7.

Aynı dönemde, taşrada istihdam edilen personelin gelirleri ise şöyle idi: 

Tablo: 4) Defter-i Hâkâni Müdürlüğü Tesis Edilmiş Vilayet ve Müstakil Mutasarrıflıklarda 
İstihdam Edilen Yönetici ve Diğer Personelin  1903 Yılı Maaşları

Mülkî birimin Adı: Personel 
sayısı*:

Maaşları 
miktarı 
(kş.)

 Mülkî birimin 
Adı:

Personel 
sayısı:

Maaş ları 
miktarı 
(kş.)

Edirne vilayeti   86 31.300  Van vilayeti 24   8.500

 Selanik vilayeti   65 23.000 Diyarbekir vilayeti 28 10.550

 Manastır vilayeti   63 23.950  Adana vilayeti 54 17.900

 Kosova vilayeti   79 27.400  Haleb 59 17.950

Yanya vilayeti   52 18.000  Zor sancağı   7    2.750
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İşkodra vilayeti   23   8.200 Şam vilayeti 62 22.375  

Cezayir-i Bahrisefid   40 14.900  Beyrut  vilayeti 59 22.450

Hüdavendigar  vilayeti 107  37.200   Bağdad vilayeti 63 20.400

İzmir  vilayeti 104  38.050   Basra vilayeti 27 11.150

Ankara vilayeti   75 22.500   Musul vilayeti 32 12.350

Konya vilayeti   77 23.600     İzmid sancağı  25   7.250

Kastamonu vilayeti   58 20.900   Kudüs-ü şerif 12   5.300

Sivas vilayeti   66 20.190   Biga 17   5.500

Erzurum vilayeti   46 15.050   Anadolu     
  kordonu**   8   5.300

Trabzon vilayeti   78 25.700   Rumeli 
kordonu** 10  3.350

 Mâmuretülaziz 
vilayeti   38 12.150   Niksar sancağı  4.350

 Bitlis vilayeti   36  13.100  AYLIK 
YEKÛN***: 553.575

  YILLIK YEKÛN: 6.642.900
Kaynak: BOA, BEO, nr. 2204 /165236, 5 Ş 1321/27 Ekim 1903.                                            

*Taşrada görevli müdür, muavin, başkâtip, ikinci ve üçüncü kâtipler ve rüfekası.
**Bu tâbir, Defter-i Hâkâni Nezareti merkez teşkilâtında da kullanılmıştır. Anadolu kordonunda 

Adalar ve Beykoz’da 1’er; Kartal, Kekbuze ve Şile’de 2’şer personel istihdam edilmiştir. Rumeli 
kordonunda yer alan Çatalca, Silivri, Büyük Çekmece ve Küçük Çekmece’de 2’şer; diğer iki birimde 
birer personel ile yetinilmiştir.                                                                                                                                                          

*** Bingazi’de 4, Derne’de 1 ve civarında 2 kişi daha istihdam edilmiş;, zikredilen 7 personel 
için 4.350 kş. tahsis olunmuştur.                   

Yukarıda özetle verilen vilayetler defter-i hâkâni personeli ve gelirleri hakkında  fikir vermesi 
bakımından, bunlardan  Edirne’nin durumu aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

 Tablo:4) Edirne Vilayeti Defter-i Hâkâni Yönetici ve Personeli

Kaza adı: Müstahdem 
adedi

Kâtip maaşı Müdür 
Maaşı

Tapu 
Memurları

Rüfeka Tapu 
memur 
Maaşları

Nefs-i 
Edirne

8 Başkâtip: 450
2.kâtip:    400
3.kâtip:    200
Memur  :  ---

2.500 Numarası:1
Sınıfı:3

Nefer:3
Maaş:600

400

Cisr-i 
Mustafa 
Paşa

3 Nefer:1
Maaş:200

350

Cisr-i 
Ergene

   Nefer:1
 

400

Havsa   Nefer:1 400

U.köprü      Nefer:1 350

Dimetoka   Nefer:2 45

Kırcaali       Nefer:1 400

YEKUN: 21      10 2.750

Gümülcine 
merkez

450
 250 1.200

Ahi Çelebi 
Sultanyeri

Darıdere    
 

Eğridere   

İskeçe      

 YEKUN: 15   15 2.250

Tekfurdağı 
merkez   5  450

250   1.200

Çorlu   2      

  Hayrabolu   2       

 Malkara   2      

 YEKUN: 11       1.300

Dedeağaç 
merkez 4    450   1.000

 Aynos 2       

 Sofulu 3      

  YEKUN: 9      1.100

Gelibolu 
merkez   5     450 1.200  

Keşan   2      

Mürefte   2       

Şarköy   2      

Eceâbâd   2       

YEKUN: 13      1.650*
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Kırkkilise 
merkez

  5 Başkâtip:600
2. katip:   200 

  1.400

Tırnova   2      

Vize   2       

Lülebergos   2      

Ahtapoli   2       

Midye   2      

Bâbâ-i atik   2       

YEKUN: 17      2.250

 Vilayet 
yekûnu:

Memur 
maaşları:

 Rüfeka 
maaşları:

 
Rüfeka 
adedi:

Müdür 
adedi:

Diğerleri   
(maaş)

Maaş  
(toplam): 

   86 11.350     6.650   36 6 (Nefs-i 
Edirne vd. ) 13.300 31.300 kş.

Kaynak: BOA, BEO, nr. 2204 /165236, 5 Ş 1321/27 Ekim 1903.

Defter-i Hâkâni memur ve kâtiplerinin çalışma şartlarını iyileştirmek ve maaşlarını arttırmaya 
yönelik düzenlemeler, sonraki yıllarda da devam etmiştir. 1907 tarihli yayınlanan Nizamname’ye 
göre143, gerek daimî, gerek yoklama nevinden her işlem için ötedenberi alınmakta olan  kâtibiye resmi 
Dersaadet ile şehir ve kasabalarda 5’er kş, köylerde 3’er kş. olarak tahsil edilmiştir. Kayıt ihracı 
hakkındaki arzuhaller ile  şahıslara ait mahkeme ve davalar hakkında bilgi istendiğinde, çıkarılacak 
kayıtların kıymetlerine nispetle binde ve kesrinde  2’şer kş. kaydiye alınacak; bunun  miktarını 
gösteren kaydı ihtiva eden derkenarların üzerine matbu makbuz ilmühaberi eklenerek, üzerleri tarih ve 
resmî mühürle iptal edilecektir. İlmühabersiz kayıt çıkaran ve onaylayanlar ile bunlar üzerined işlem 
yapanlardan iki misli nakdî ceza alınacaktır. Müzayede edilen mahlûlât muacceleleri, taksim ve ifraz 
işlemleri ile kayıt tashihi’nde, kayıtlı kıymetin her binde ve kesirlerinden 5’er kş. kaydiye alnacaktır. 
Defter-i Hâkâni müdür, memur ve kâtipleri bu nizamnameyle tavzif edildiklerinden144, bundan sonra 
kendilerine daimî işlemlerinden aidat ve kâtibiye verilmeyecektir.

Muhtelif İaneler: Hamidiye Hicaz Demiryolu, Dârülaceze ve Diğerleri
26 Eylül 1902 tarihli irade-i seniyye ile emlak ve arazi ferağ ve intikallerinde  verilecek tapu 

senetlerinden  Hamidiye Hicaz Demiryolu için  iane toplanmasına hükmedildi. Buna, demiryolunun 
gittikçe artan inşa masraflarını karşılamak amacıyla yeni gelir kaynakları aranırken Hicaz 
Demiryolu Komisyon-u Âlisi’nin teklifi üzerine karar verildi. Emir muhtevasında, emlak ve arazi 
ferağ ve intikallerinde verilecek tapu senetlerinden kıymeti 10.000 kş.a kadar olanlar için 1’er, daha 
yukarısından 3’er kş. iane alınması halinde  bâyi ve müşterilerce hissolunmayacak derecede ehven 
olan bu ianeden bir hayli meblağ hasıl olacağı belirtilmiştir. Temmuz 1903’te, Trablusgarb vilayetinde 
tesisine başlanan tapu usulünün uygulanması esnasında, vilayet, bir defaya mahsus olmak üzere bu 
ianeden muaf tutulmuştur145. 17 Şubat 1903’te, İane Komisyonu Riyaseti’nin teklifi üzerine sadır olan 

143 Düstur, 1. tertip, c. 7, s.732-733,
144 BOA, BEO, nr. 2424/181793, 28 B 1322/8 Ekim 1904 (Defter-i Hâkâni, nr. 165236).
145 BOA, BEO, nr. 2109/158116, 10 R 1321/ 6 Temmuz 1903.

başka bir irade-i seniyyede146, Defter-i Hâkâni Nezareti tarafından 20’şer paraya satılan emlâk alım-
satımı ve vefaen ferağ  ilmühaberlerinin, koçanlı olarak basılmak suretiyle 60’ar paraya satılması 
istenir. Bunların 20’şer parası nezarete, birer kuruşu Hicaz Demiryolu masraflarına tahsis edilir.

Tapu hasılatının muayyen bir kısmı da iane suretiyle Dârülaceze’ye tahsis edilmiştir. Kasım 
1910’da, tapu hasılatı meyanında alınmakta olan bu ianenin eskiden olduğu gibi tapu hasılatıyla birlikte 
mal memurları tarafından tahsil edilerek, Dârülaceze’ye teslim edildiği147, anlaşılmaktadır. Ocak 
1911’de, tapu hasılatıyla birlikte alınan Dârülaceze ianesinin Hazine hesabına varidat kaydedildiği ve 
Dârülaceze’ye gönderilmemiştir. Ancak o yıl, Dârülaceze’ye İâne ve Âtiyye Tertibi’nden  yeterli bir 
meblâğ verilmiştir148.

1903 yazında, Cülûs-u Hümâyun’da verilecek umumi maaş için  Ziraat Bankası, Orman ve 
Maadin ve Ziraat, Defter-i Hâkâni ile Maarif Nezaretleri’nden 10.000’er lira toplanması tebliğ edildi. 
Defter-i Hâkâni Nezareti, 10 Ağustos 1903 tarihli bir emirle teşkilâtını ikaz ederek;  tapu hasılatının 
emval-i umumiye’ye karıştırılmadan, doğrudan kendilerine gönderilmesini istedi149. Böylece, tertib 
edilecek meblağın tamamlanmasına kadar tapu hasılatı hiç bir yere harcanmadan Defter-i Hâkâni 
Nezareti’ne intikal edecek, bakıyyesi kısa zamanda tedricen Hazine’ye gönderilecekti150. Aynı yıl, 
Rumeli hadiseleri sebebiyle İşkodra dahil bazı vilayetlerin tapu hasılatı, o vilayetlerin sandık açığı’na 
terk edildi151.

30 Temmuz 1907 Tarihli Vilâyât-ı Şâhâne Defter-i Hâkâni İdarelerinin Tensikat ve 
Teşkilâtına ve Memurin ve Müstahdemînin Vezaifine Dair Nizamname:

II. Abdülhamid saltanatının sonlarına doğru, Defter-i Hâkâni taşra teşkilâtını düzenleyen bir 
nizamname hazırlandı;  30 Temmuz 1907’de, Defter-i Hâkâni İdarelerinin Tensikat ve Teşkilâtına ve 
Memurin ve Müstahdeminin Vezaifine Dair Nizamname152 adı altında yürürlüğe girdi. Nizamname’nin, 
Defter-i Hâkâni mensuplarının mertebe, sınıf, tayin ve maaşlarına dair hükümler ihtiva eden ilk 
kısımdaki 6 madde, 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılması üzerine 28 Kasım 1922  tarihli bir 
kararname ile değiştirildi.

Nizamnamenin bu kısmında Defter-i Hâkâni müdür ve memurları tarif edilmişlerdir. Her vilayet 
merkezindeki Defter-i Hâkâni memuruna, Defter-i Hâkâni müdürü; livalarda bulunanlara, defter-i 
hâkâni memuru denilmiştir. Defter-i Hâkâni müdürleri 4 sınıfa ayrılmış, bulundukları mahaller ve 
alacakları maaşlar  nizamname ekinde yer alan bir defterde gösterilmiştir. Livalarda görevli memurlar  
da 4 sınıfa ayrılmıştır. Muamelatı yoğun ve nizamnamede isimleri açıklanan 17 kazanın tapu kâtipleri 
dışında, bütün kaza tapu kâtipleri yine 4 sınıfa ayrılmışlardır. Öteden beri tapu kâtibi istihdam edilen 
nahiyelerde yine birer tapu kâtibi bulundurulmasına hükmedilmiştir. İş yoğunluğu az olan bazı 
kazalardan başka mülhak kazalar kâtiplerinin refakatinde birer refik  istihdamına izin verilmiştir153.

Nizamname’nin ikinci kısmı, daimî  muamelat’a tahsis edilmiş; burada, emlâk ve gayrımenkulenin 
târifi yapılmıştır. Buna göre, bütün emlâk ve arazi, musakkafat ve müstegallât-ı vakfiye ile  gedikler 
Defteri Hâkâni‘ce emval ve gayrımenkule nâmıyla mâruftur. Hususi kanun ve nizamları gereği, 
bunların intikal, alım-satım ve ferağ işlemleri Dersaadet’te Senedat İdaresi, vilâyetlerde  Defteri 
Hakani İdareleri tarafından  yapılacaktır. Bu idareler dışında  âdi senedle alım-satım yapılması yasaktır. 
Yoklama işlemlerine dair üçüncü fasılda, ücret karşılığında mesaha yapılması ve tahdit haritaları 
düzenlenmesi, alınacak ücretlerin mühendis ve memurlar arasında paylaştırılmasına dair hükümlere 
yer verilmiş ve her biri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Dördüncü kısım defter-i hâkâni müdür, memur 
146 Düstur, 1. tertip, c. 7, s. 951.
147 BOA, BEO,  nr. 3818/286315, 29 L 1328/3 Kasım 1910,
148 BOA, BEO,  nr. 846/288379, 15 M 1329/16 Ocak 1911.
149 BOA, BEO, nr. 2129/159614, 7 Ca 1321/1 Ağustos 1903,
150 BOA, BEO, nr. 2136/160194, 16 Ca 1321/.10 Ağustos 1903.
151 BOA, BEO, nr. 2459/184380, 28 N 1322/6 Aralık 1904 (Maliye, nr. 173168 ); BEO, nr. 2468/185044, 15 L 1322/23 Aralık 1904.
152 Düstur, 1. tertip, c. 8,  s.  729-737;  Kanunlar, s. 797.
153 1903 yılında  Edirne vilayetinde görevli rüfeka hakkında, bkz.: Tablo  4. 
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ve müstahdemlerin meslekî yükselme ve tenzillerine ayrılmıştır. Nizamname’nin getirdiği önemli 
yeniliklerden biri, yoklamalarda bütün emlâk ve arazilerin mesahalarının tespit edilmesi, Defteri Hâkâni 
memur ve tapu kâtipleri tarafından 1/2.000 ölçekli ikişer nüsha tahdid haritalarının  düzenlenmesi 
ve mahallî Defter-i Hakani İdaresi’nde  saklanmasına hükmedilmesidir. Ayrıca, merkezde  Senedat-ı 
Umumiye Müdiriyeti’ne bağlı bir Fen Heyeti’nin kurulmuştur154. 

II. Meşrutiyet Döneminde Yapılan Değişiklikler:
Takrir Komisyonları’nın Teşkili Suretinin Değiştirilmesi:
30 Temmuz 1907 tarihli nizamname defter-i hâkâni teşkilâtının yenilenmesi ve kadastroya geçişte 

bir basamak olması bakımından önemlidir. Bununla beraber, bazı hükümleri uygulamada resmî 
kurumları birbirine düşürmüştür. Taşrada görevli tahrir komisyonlarının kimlerden meydana geleceği 
hususu, buna emsal gösterilebilir. Nizamname’ye göre, tahrir komisyonlarında Defteri Hakani müdür 
ve memurlarının yanında  vilayet merkezinde evkaf muhasebecisi ile vergi müdürü; livalarda evkaf 
müdürü ve vergi memuru: kazalarda ise vergi kâtibinin de bulundurulmasına hükmedilmiştir155.

6 Eylül 1909  tarihli padişah iradesiyle, vilayet ve livalardaki takrir komisyonları kaldırıldı156. 
Hususa dair Defter-i Hâkâni Nezareti tarafından hazırlanan 5 Eylül 1909 tarihli tezkirede, Kanun-i 
Esasi gereği her memur göreviyle ilgili hususlarda zaten tam bir sorumluluk taşımakta,  miri 
arazilere ait dava ve meselelerde de bütün Defter-i Hâkâni müdür ve memurları ile tapu kâtipleri 
derecelerine uygun surette mükelleftirler. Ayrıca, Defter-i Hâkâni idareleri ve memurları seyyar 
müfettişler tarafından devamlı teftiş edilmektedirler, denilmiştir. Son nizamname değişiklikleriyle 
tapu gelirlerinin  emval-i umumiye meyanında mal memurları tarafından toplanarak Hazine’ye 
gönderilmesine hükmedildiğinden, takrir komisyonlarına gerek kalmamıştır157.

1908 Tensikatı; Gayrimüslimler, Tensikat Kanunu ve Teşkilât Defteri:
Meşrutiyet’in ikinci defa ilânından bir süre sonra Kamil Paşa’nın okuduğu hükümet programında, 

adliye bürokratlarına düşen en önemli görevin mevcut kanunların ıslah ve ikmali olduğu158 ifade 
edilmişti. 1908 yılı sona ermeden, emlâk sahiplerinin  ferağ, intikal ve benzeri muamelelerde devlet 
dairelerine ibraz edecekleri ilmühaberlerin nasıl düzenleneceği ve onaylanacağına dair 23 Aralık 1908 
tarihli Şûrâ-yı Devlet kararı ilân edildi159. 

Bu karar, İstanbul’da yapılan bazı tapu işlemlerinden duyulan rahatsızlık üzerine Defter-i Hâkâni 
Nezareti’nin teklifiyle çıkartılmıştı. Nezaret, İstanbul’da patrikhaneler tarafından düzenlenecek 
ilmühaberlerde emlâkin bulunduğu mahalle veya karye adı ile muamelenin hangi tarihli  ilmühaber 
üzerine yapıldığının tasrihini; bu hususun ruhanî reislere tamimen bildirilmesini istiyordu. Osmanlı 
tebeası gayrimüslim emlâk sahipleri, ferağ, intikal ve diğer tapu muamelelerinde ötedenberi 
patrikhane ve hahamhaneden aldıkları ilmühaberlerle işlem yapıyor; bu esnada birtakım usulsüzlükler 
cereyan ediyordu. Şûrâ-yı Devlet’e göre patrikhaneler,  muhtarların verdiği ilmühaberlerdeki  bilgiyi  
uygun görürse onaylayacaklardı. Aksi bir durumda patrikhaneler, onay vermeme sebebini açıklamaya  
mecbur edilmeli idi. Bâbıâli, ancak bu suretle amacına ulaşabilirdi. Rum Patrikhanesi hükümetin 
talebini zaten kabul ettiğinden, şimdi Ermeni Patrikhanesi’ni ikna etmek gerekiyordu. Bu görev, 
Dahiliye Nezareti’ne bırakıldı. Nezaret de kilise cemiyetlerinin bundan sonra mahalle muhtarlarına ait 
işlemlere müdahale etmemelerini istedi160. 

154 Halid Ziya, Kadastro Ne İdi, Nedir, Ne Olmalıdır?, Çev.-Haz.: Songül Kadıoğlu, Mehmet Yıldırır, Ankara 2012, s. 38.
155 Düstur, 2. tertip, c. 8, s. 1175. 
156 Düstur, 2. tertip, c. 4. , s. 1-2; 16 M 1331/13 Kanunıevvel 1328/26 Aralık 1912 tarih ve  1323 sayılı TV.
157 Düstur, 2. tertip, c. 4. s. 1-2.   
158 Erkan Tural, “II. Meşrutiyet Döneminde Adliye ve Mezâhip Nezareti’nde Bürokratik Reform”,  AÜHFD, yıl 2008, c. 57, sayı 2, s. 227;  
Geniş bilgi için, bkz.: Aynı müellif, II. Meşrutiyet Döneminde Devletin Restorasyonu Bağlamında 1909 Teşkilat ve  Tensikat Kanunu, DEÜ 
AİİTE Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir 2006. 
159 Osman Nuri Ergin, Mecell-i Umur-ı Belediye, c. 8,  s. 4497-4498.
160 Aynı yer.

Bu arada, 13 Temmuz 1909 tarihli bir irade-i seniyye üzerine Rüsûmat Emaneti ile Posta ve Telgraf 
Nezareti’nin Umumi Müdiriyet’e  dönüştürülerek Maliye Nezareti’ne dahil edilmesine; Defter-i Hâkâni 
Nezareti’nin maliye cihetinin de Maliye Hazinesi’ne bağlanmasına hükmedildi161. Yeni düzenlemeler 
esnasında, bazı defter-i hâkâni kâtipleri kadro dışında kaldı162. Kadro dışına çıkartılan kâtipler,  o 
tarihe kadar tekaüd aidatı  ödemeyen devlet görevlilerindendir163. Defter-i Hâkâni Nezareti merkez ve 
taşra personeliyle ilgili düzenlemeler, sonraki yıllarda devam etmiştir164.

 
İstanbul Defter-i Hâkâni Müdiriyeti’nin Kurulması:
Osmanlı Devleti, 22 Temmuz 1909’da İstanbul’a vilayet statüsü  verdi. 21 Haziran 1913 tarihli 

Defter-i Hâkâni Emaneti Nizamnamesi’nin165 9. maddesiyle, İstanbul’da bir Defter-i Hâkâni Müdiriyeti 
kuruldu ve İstanbul’un tapu muamelelerinin adı geçen  müdürlük tarafından yapılmasına hükmedildi. 
Bu değişiklikle, 1909 yılında payitahta da vilayet hüviyeti verilmiş olması sebebiyle, Defter-i 
Hâkâni Emaneti’nde zaten görev yapmakta olan Dersaadet tapu memur ve müstahdemi, taşradaki 
müdürlüklere müsâvî surette yeniden teşkilâtlandırılıyordu.  Karar, 25 Haziran 1913/Cumartesi günü 
1503 sayılı Takvim-i Vekayi’de yayınlanarak, yürürlüğe konuldu.

Emlâk-ı Mahlûle’ye Ait Davalarda Arazi Memurlarının Bulunmaları:
Temmuz 1911’de, takrirler’in ikametgâhlarda alınmasıyla ilgili bir düzenleme yapıldı166. 18 

Ekim 1911 tarihli bir padişah iradesiyle, arazi-i emiriyye ve mevkufe’nin yalnız rakabeleriyle;  emlâk-ı 
mahlûle’ye müteallik  davalarda isei arazi memurlarının  sahib-i arz sıfatıyla bulunmaları istendi167.  
Adliye Nezareti’nin 28 Mayıs 1911 tarihli bir  tezkiresinde, bu gibi davaların, gerek hasım taraflar  
arasında çıkması; gerek, rakabe-i arz ve miri hukuka  dair Arazi Kanunu’nun 21. Maddesi gereği 
arazi memurlarının bulunması gereken davalar olduğu açıklanıyordu. Mecelle’nin 1637. maddesi 
de, böyle davalarda arazi memurlarının bizzat, tapu kâtiplerinin ise, sahib-i arz vekili sıfatıyla hazır 
bulunmalarını gerektiriyordu.

Hicaz Bölgesinde Defter-i Hâkâni İdaresi Kurma Girişimleri:
Hicaz bölgesinde tapu muamelatı şer’i mahkemelerde yapılır; her yılın sonunda, evrak-ı veresesi  

Harem-i Şerif’e nakledilerek, burada muhafaza edilirdi. Meşrutiyet’in ilânından sonra, Hicaz’da,  60 
yılı aşkın süredir yeni tapu nizamını kuramamış olan Bâbıâli, Mekke Emirliği’ni ikna etmek suretiyle 
usûl-ü cedide’yi buraya da taşımak istemiştir. Kanun-i Esâsi hükümleri ve Osmanlı Mebusan Meclisi 
kararlarının her yerde uygulanmasına çalışan meşrutiyet hükümetleri, mahallî yönetimin nisbeten 
rızasını aldıktan sonra buraya defter-i hâkâni memurları gönderir168.Dahiliye Nezareti’nin 15 Ocak 1912 
tarihli bir tezkeresine cevaben Bâbıâli Sadaret Dairesi’nden yazılan 21 Ocak 1912 tarihli tezkirede, 
Medine yönetiminin gönderilen defter-i hâkâni memurlarını istemeyerek, başka bir yere nakillerini 

161 Düstur, 2.tertip, 1.c., s. 355.
162 2 Mayıs 1911’de Sadaret makamı, Maliye ve Dahiliye Nezaretleri’ne,  aidatla müstahdem iken tensikat sebebiyle kadro dışında kalan 
defter-i hâkâni kâtipleri ile mukavelat muharrirleri hakkında bazı açıklamalarda bulundu (BOA, BEO, nr. 3889/291620, 3 Ca 1329/2 Mayıs 
1911, Birleştirme nr.: 262648).
163Tensikat Kanunu gereği alınan kararın,  hizmet süresinin tamamını aidatla geçiren veya hem aidat, hem de muvazzafen devlet hizmetinde 
bulunanlara tebliği istenir. Fakat, 29 Nisan 1911’de Ecir Mukavelesi de dikkate alınarak,  aidatla müstahdem tapu kâtiplerinin merkez ve 
taşrada memurin-i muvakkate, tahsildar, mâruzat ketebesi, kolcu, hademe, odacı, bekçi gibi isimler altında müstahdem  diğer  ecirlerden 
farkı olmayıp; Şûrâ-yı Devlet kararıyla bunların istihdamlarına karar verilirse, ilgili tapu kâtiplerine de kıyas suretiyle mazuliyet maaşı veya 
tazminat ödenmesi gerekecektir. Ecirlere verilecek  maaş veya tazminatların  ne kadar tutacağını bilinmediğinden, hususa dair Şûrâ-yı Devlet 
kararının tekrar incelenmesi; yeni bir karar alınana kadar  tapu kâtipleri ve benzer durumdaki ecirler hakkında mevcut kararın Hazine’ce  tamim 
edilmemesine hükmedilir (Aynı yer). 
164 Defter-i Hâkâni idareleri dahil, Osmanlı devlet hizmetinden emekliye ayrılan memurlarla ilgili araştırmalar bakımından hususi öneme 
sahip bir kaynak da, Emekli Sandığı Arşivi’dir. Bu hususta bilgi için, bkz.: Mehmet Cog, “Biyografi  Çalışmaları İçin Önemli Kaynak 
“Emekli Sandığı Arşivi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9/1(2004), s. 69-74.   
165 Düstur, 2. tertip, c. I, s. 514-515.
166 BOA, BEO, nr. 3919/293903, 27 B 1329/24 Temmuz 1911, lef 1.
167 Düstur, 2. tertip, c. 4, s. 5-8. 
168 BOA, DH.İUM, nr. 26/6-10, 18 Z 1330/28 Kasım 1912.
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talep ettiği bildirilmektedir. Medine-i Münevvere Muhafızlığı’nın Mekke Emirliği vasıtasıyla Dahiliye 
Nezareti’ne intikal eden bir telgrafnamesinde, defter-i hâkâni memuriyetinin ihdasından  Belde-i 
Mübareke’ce fayda hasıl olamayıp, ileride bu sebeple bir uygunsuzluk doğması ihtimaline karşılık 
tapu işlemlerinin, önceden olduğu gibi şer’i mahkeme huzurunda yapılması istenir169. 

Mekke Emirliği de mahallî tepkileri dikkate alarak yeni tapu idaresinin kaldırılması taraftarıdır. 
Bâbıâli meseleyi yalnız yeni tapu nizamına karşı direnmek olarak görmez. Zira, bir taraftan Hicaz 
demiryolunun tamamlanması ve çevresindeki arazinin değer kazanması sebebiyle tapu hasılatının 
önemli nispette artması; diğer taraftan, gayrimüslim Osmanlı tebeası ve ecnebilerin Hicaz bölgesinde 
tapulu arazi tasarrufuna dair girişimleri devleti rahatsız etmektedir. Fakat bölge, hilafet makamının 
manevî gücü bakımından hassas olup; Bâbıâli bu meseleyi Şûrâ-yı Devlet’e havale eder. Mülkiye 
Dairesi’nin 18 Ocak 1912 tarihli mazbatasında170, Medine’de yeni tapu usulünün uygulanamamasından 
dolayı buradaki emval-i gayrımenkule işlemlerinin incelenmeksizin şer’i mahkemelerde ve iki kişinin 
şahitliğiyle yapıldığı beyan edilerek; daha önce, Hazine’nin menfaati gereği onay işleminin oralarda 
da temininin Medine-i Münevvere Muhafızlığı ve Kumandanlığı tarafından istendiği, bunun üzerine 
Belde-i Tahire’de bir defter-i hâkâni idaresi kurulduğunun anlaşıldığı kayıtlıdır. Aynı mazbatada, 
bölgedeki defter-i hâkâni memurunun ifadesine dayanarak, vaktiyle evkaf ve menâfi-i âdiye’ye 
metruk mahallere elkoyan kimselerin bulunduğunun anlaşıldığı,  tapu nizamı gereği, bunların tasarruf 
işlemlerinin bir dereceye kadar incelemeye tâbi tutulacağı bildirilir. Aslında, bölgedeki defter-i 
hâkâni memurları,  Medine-i Münevvere’de tapu idaresi kurulmasına, vergi ve asker alımına ve diğer 
tekâlifin tahsiline daha önce de engel olunduğunu merkeze bildirmiştir. Buna göre, ahaliden bazıları 
yeni tapu usulünün  kabul edilmemesi için muhtelif mahzar ve mazbatalar düzenleyerek idareyi baskı 
altında tutmak istiyor; Mekke Muhafızlığı’nın tereddüdü de buradan ileri geliyordu.  Şûrâ-yı Devlet 
Mülkiye Dairesi Bâbıâli’ye görüş bildirirken, Hicaz Hattı’nın tamamlanması sebebiyle  burada arazi 
değerinin arttığı ve yeni nizamın tesisisnde tereddüt edilecek bir husus görülemediğini; bir ecnebi 
konsolosluğunun himayesinde, orada emvâl-i gayrımenkule sahibi olmak isteyenlerin vilayetten 
ihraç edilmesini; Osmanlı sıfatıyla  sened almanın, ancak,  bölgede bir defter-i hâkâni idaresinin 
bulunmasıyla temin edilebileceğini ifade etmekte idi171.

Balkan Harbi Öncesinde Yanya, Manastır ve İşkodra’da  Miri Çiftliklerin Ortakçı ve 
Aylakçılar İle Muhacirlere Vefaen Ferağı:

31 Mart 1912’de  Yanya, Manastır ve İşkodra Vilayetleri Dahilindeki Miri Çiftliklerin Bazılarında 
Sakin Ortakçı ve Aylakçılara Arazi Tefrik ve Tefvizi  ve Mütebaki Araziye Muhacirin-i İslamiye İskânı 
Hakkında Talimat172 yayınlandı. Bununla, hudud-u hâkâni üzerinde veya seyr-i âdî ile  6 saat mesafede 
bulunan çiftlikler  müstesna olmak üzere Yanya, Manastır ve İşkodra vilayetleri  dahilinde, Maliye 
Hazinesi’nin idaresinde bulınan ve bağlı defterde isimleri yazılı olan  çiftliklerde ötedenberi ortakçı ve 
aylakçı sıfatıyla  sakin ve ziraatle meşgul ahaliye arazi tefrik ve tefvizi ve fazla arazi kalırsa  Müslüman 
muhacirlerin  iskânına tahsis edilmesi  istendi.  Talimatname’ye göre, bu maksatla görevlendirilecek 
defter-i hâkâni memurlarına, memuriyet mevkılerinden infikak ettikleri süre içinde yol masrafları ile 
zaruri ve diğer masraflarına karşılık 40’ar kş. yevmiye verilecekti. Bu yevmiyeler ve ilgili komisyon 
tarafından istihdamlarına gerek duyulacak mesâhlar’ın ücretleri ile görevlendirilecek diğer memurların 
ödemeleri Masârıf-ı Gayr-ı Melhuz Tertibi’nden karşılanacaktı. 

Balkan Savalşarı sebebiyle, hükümet, tapu memurlarını da ilgilendiren  bazı düzenlemeler 
yaptı. Kefalet Nizamnamesi’nin 7. maddesine bağlı bir fıkrada, memurların memuriyetleri esnasında  
kefilin bir sebeple servet  ve iktidarına bir zarar gelirse, tecdid-i kefalete mecbur bulundukları tasrih 

169 Aynı yer, lef 12.
170 Gös. yer, lef 13.
171 Aynı  yer.
172 Düstur, 2. tertip, c. 4, s. 403-413; 28 Nisan 1328/11 Mayıs 1912 tarih ve 1122 sayılı TV.

ediliyordu173. Rumeli’de düşman  istilasına uğrayan yerlerdeki emval hakkında da uygulanması gereken 
fıkra dolayısıyla bazı vilayetlerin defterdarlıklarına tebligatra bulunuldu. İstanbul Defterdarlığı’na 
yazılan bir tezkireye verilen cevapta, vilayet maliye memurlarından çoğunun kefillerinin işgal altında 
bulunan mahallerden olup; emvallerinin de işgal altında kaldığı bildiriliyordu. Kefilleri dolayısıyla 
zor durumda kalanların çoğu tahsil şubeleri memuru idi. Bunların tecdid-i kefalet’e tâbi tutulmaları 
tahsilatı sekteye uğratacağı gibi, İstanbul’da yeni kefil bulmak imkânsız görünüyordu174. 

Miri Binaların Sened-i Hâkâniyesi’nin Maliye Hazinesi Adına Düzenlenmesi:
Mehmed Reşad’ın saltanatı döneminde, Maliye Nezareti’nin teklifiyle, 11 Mayıs 1912’de 

bir irade-i seniyye çıkartılarak, miri binaların senedat-ı hâkâniyesi’nin  Maliye Hazinesi adına 
düzenlenmesi ve Hazine’de hıfzına hükmedildi. Bu esnada Sadrazam, Said Paşa; Maliye Nazırı ise, 
Nail Bey idi175. Bu irade-i seniyyenin ilânından  kısa süre sonra da, Defter-i Hâkâni Emaneti’ne mahsus 
yeni bir yönetmelik yayınlandı.

 Aynı padişah, 6 Nisan 1912 tarihli bir iradesiyle, Defter-i Hâkâni Nezareti’ni Maliye Nezareti’ne 
bağlamıştı. Geriye bakıldığında, nezaretin henüz  tesis edilmediği yıllarda, mesela 1862’de tapu 
işlerinin yine Maliye Nezareti ile irtibatlandırıldığı görülmektedir176. 1912’de ise, Maliye Nezareti 
Varidat Müdiriyeti tarafından bakılmakta olan  Rüsûmat, Reji ve Defter-i Hâkâni’ye dair iş ve 
işlemlerin doğrudan Maliye Nezareti’ne bağlanması hakkındaki irade-i seniyyede177, Varidat işleri 
vasıtalı ve vasıtasız tekâlifi istifaya mahsus olmak üzere, esasen ikiye ayrılmıştır. Birincisi varidat, 
ikincisi Rüsûmat-ı  Umûmî Müdiriyetleri olup; ikisi de Maliye Nezareti’ne bağlıdırlar. Defter-i Hâkâni 
vazifeleri bilâvasıta tekâlife müteferri’ olup; birincisinin mercii bulunan Defter-i Hâkâni Nezareti ve 
ikincisine  memur olan Reji İdaresi, doğrudan doğruya Maliye Nezareti’ne tâbidirler, denilmektedir. 
Balkan Harpleri’nin sonuna doğru, bu defa Emanet’le ilgili yeni düzenlemeler yapılır.

21 Haziran 1913 Tarihli Defter-i Hâkâni Emaneti Nizamnamesi:
21 Haziran 1913’te kabul edilen ve 11 maddeden teşekkül eden Defter-i Hâkâni Emaneti 

Nizamnamesi178, 25 Haziran 1913/Cumartesi günü, 1503 sayılı Takvim-i Vekayi’de yayınlanır. 
Nizamname’nin ilk maddesine göre, Defter-i Hâkâni Emaneti Maliye Nezareti’ne bağlıdır. Bu 
Emanet’in umuru, Maliye Nazırı namına olarak, Defter-i Hâkâni Emini tarafından görülür. Defter-i 
Hâkâni Emini ile muavini, Maliye Nazırı’nın teklifi üzerine padişah iradesiyle tayin edilir. Diğer 
maddeler, Defter-i Hâkâni Emini’nin Maliye Nazırı karşısındaki yetki ve sorumlulukları ile Emanet’in  
merkez ve taşra teşkilâtına hasredilmiştir. Nizamname’nin yürürlüğe girmesinden 4 ay sonra, 2 
Ekim 1913’te, Osmanlı liman ve sahillerinde arazi ve emlak sahiplerinin tapu senetlerine miktar-ı 
zürrâları’nın eklenmesine179 karar verilir. 

1.Dünya Savaşı ve Sonrası:
13 Aralık 1914’de, emlak ferağ ve intikali hakkında düzenlenmekte olan ilmühaberlerin, bilhassa 

mülkün bulunduğu mahallî idare tarafından da görülerek onaylanması usulünün getirilmesi istendi. 26 
Eylül 1915 tarihli bir Sadaret emriyle,  kefaletnamelerin 6 ayda bir yoklama suretiyle onaylanmasının 
faydalı olmadığı; bundan sonra, yoklama ilmühaberlerinin idare meclisleri ve adliye kâtipleri tarafından 

173 Memur kefaletnameleri hakkında, bkz.: Abdullah Saydam, “ Kamu Hizmeti Yaptırma ve Suçu Önleme Yöntemi Olarak Osmanlılarda 
Kefalet Sistemi”, Tarih ve Toplum, sayı 164 ( İstanbul 1997), s. 4-12.
174 Ergin, a.g.e., s. 4586-4587.
175 Düstur, 2. tertip,  4.c., s. 492.
176 Bu tarihte bazı idareler, Defterhane-i Âmire’de görevli tapu kâtiplerinin ücretlerinin ödenmesi için gereken varaka bahasının Defterhane’ye 
mi, yoksa Maliye Hazinesine mi gönderilmesi gerektiğine karar verilmesini istemişlerdir ( BOA, A.MKT.NZD, nr. 412/85). Bu talep, meseleye 
de işaret etmektedir.
177 24 Mart 1328/6 Nisan 1912  TV ile neşr ve ilanı: 31 Mart 1328/13 Nisan 1912; Düstur, 2. tertip, c. 4, s. 438-439.
178 Düstur, 2. tertip, c. 1, s. 514-515. 
179 BOA, BEO, nr. 4219/316353, 1 Za 1331/2 Ekim 1913.
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onaylanmasından vazgeçildiği180, bildirildi. Kefilin daha önce verdiği senedin onaylandığı tarihte 
kefalete karşılık gösterdiği emval-i gayrimenkule hala uhdesinde baki ve kıymet ve mahiyetine halel 
gelmemişse, Vergi ve Tapu İdareleri’nden ,varakanın hususi sütununda beyan ve keza onaylanması 
kararlaştırıldı. Kefil tüccardan ise, Vergi ve Tapu İdareleri’ne uğramasına gerek kalmayacak; hâlâ 
servet ve ticarî itibarının olup-olmadığı, mensubu bulunduğu Ticaret Odası tarafından ve  zikredilen 
varaka üzerinde ayrıca açılmış hususi sütunda beyan ve onaylanacaktı. Yoklama sadeleştirilmesindeki 
maksat, karşılaşılan güçlükleri ortadan kaldırmaktan ibaretti. 

30 Mayıs 1916 tarihinde bir nizamname daha kabul ve ilan edildi181. Bundan sonra da, takrirlerin 
Defter-i Hâkâni müdür ve memurları ile tapu memuru ve iki şahit huzurunda olacağı hükmü getirildi. 
Böylece, Tapu Daireleri görev ve yetki bakımından bağımsız hale getirildi182.  I. Dünya Savaşı’nın 
sona ermesi, Millî Mücadele yılları ve Osmanlı Devleti’nin tasfiyesinden sonra tapu nizamına dair 
yapılan önemli kanunî düzenlemelerden biri, emlâk-ı hümâyun’un millete bırakılmasıdır.

3 Mart 1924 tarih ve  431 Sayılı Hilâfet’in İlgası ve Osmanlı Hânedanı’nın Türkiye Dışına 
Çıkartılmasına Dair Kanun’un  8. maddesinde, padişahların Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki 
tapuya kayıtlı gayrimenkul mallarının millete intikal ettiği, açıklanmıştır. Aynı kanunun 10. 
maddesinde, Emlâk-ı Hâkâniyye adı altında  ve daha önce millete devredilen emlâkla beraber, mülga 
padişahlığa ait bütün emlâk ve sâbık Hazine-i Hümâyun muhteviyatı ile saray ve kasırlarla, diğer bina 
ve arazinin de millete ait olduğu ifade edilmiştir183.

Osmanlı Tapu Senetlerinin Yabancı Devletler Nezdinde Hukukî Değeri: 
5 Aralık 1883’te İstanbul’daki Sırp Sefareti’nden Hariciye Nezareti’ne gönderilen bir takrirde, 

o sırada Niş mahkemesi bir mâlik davası hakkında karar vermek üzere olduğundan şu sorulara cevap 
aranıyordu:  Osmanlı memurları tarafından verilen tapu senetleri, yalnız vergi emaneti tarafından 
düzenlenen ve vergiye esas olan belgeler midir; yoksa, Osmanlı kanunları gereği bir mâlikin 
tasarrufunu  ispata yeterli delil sayılabilirler mi? 184. Bu soruya nasıl cevap verildiği bilinmemekle 
beraber, özellikle I. Dünya Savaşı’ndan sonra Balkan hükümetlerinden Bâbıâli’ye gönderilen ve 
otantisitesi hakkında bilgi istenilen Defter-i Hâkâni senetlerinin185 kayıtları incelenmiş, sahihlikleri 
onaylanmış; bunların yalnız vergi için değil, mülkiyet hakkının ibrazı bakımından hukukî değerleri 
yurt dışında da tescil edilmiştir.

MODERN KADASTRO TEŞKİLATININ KURULUŞU ve GELİŞMESİ:
Tapu Tahrir Defterleri’nden Avrupa Usulü Kadastro’ya Geçiş:
Kadastro kelimesi genellikle, arazi hudutlarının ve tâbi olacakları vergilerin tesbiti ve kaydını 

ifade eder. Türk-İslam devletlerinde  tahrir, kanun gibi adlar altında arazilerin vasfı ve vergi gelirlerinin 
tespiti ile defterlere kaydına dair yazılı kadastro usulüne, tavsif-i tahrir (discriptif cadastre)186denilir. 
Osmanlı Devleti’nin klasik döneminde bazı önemli araziler ile  sınırlarındaki ihtilaflı yerlerde  de ölçüm 
ve hudutlandırma çalışması yapılmakla beraber187; bunlar sayıca azdır. Tahrir-i hendesi(trigonometric 
cadaster) denilen modern kadastro sistemine188 geçiş ise, ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında olmuş;  
bu yenilikte Fransa  önemli rol oynamıştır.
180 Ergin, a.g.e., s. 4590-4591.
181 Düstur, 2. tertip, c. 8, s. 1175: Yıldırır, Kadıoğlu, a.g.e.,  s. 186.
182 Yedinci Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, s. 29.
183 Ancak, II. Abdülhamid’in mirasçıları 8. maddeye karşı çıkmış; mirasın vefat sebebiyle tahakkuk ettiğini, Sultan Abdülhamid’in vefatından 
sonra  bu malların mirasçılarına geçtiğini, 431 Sayılı Kanun’un bu hakkı ortadan kaldıramayacağını, bu kanunun ancak kabul edildiği tarihte 
hayatta olan padişah malları hakkında uygulanabileceğini ileri sürerek; Türkiye Cumhuriyeti hakkında muhtelif davalar açmışlardır. Hazine-i 
Hâssa’ya ait miras meselesi, Türkiye Cumhuriyeti’ni uzun zaman meşgul etmiştir (Terzi, a.g.m.,  s.  140-141).
184 BOA, HR.TO, nr. 299/52, 23.11.1883, Orijinal nr. 282, Mikrofilm nr.: Sırp-12.
185BOA, HR.HMŞ.İŞO, nr. 156/18, 15 Ke 1304/27 Aralık 1888; HR.İM, nr. 146/39, 9.6.1925/3 ve nr. 148/69, 25.6.1925.
186 Mahmud Esad, Lâyiha, s.7. 
187 Halil İnalcık, a.g.e., c. I, s. 181; Yıldırır, Kadıoğlu, a.g.e., s. 197. 
188 Modern kadastro kaydı başlıca üç amaca hizmet ediyordu. Bunlar, emlak vergisi tarh edilecek arazi miktarının belirlenmesi; mülkiyet 
haklarının korunması için toprağın büyüklüğü ve sınırlarının tespiti; imar plânlaması ve kırsal kalkınmada  faydalanmak üzere bilgi teminidir. 
Dolayısıyla üç çeşit kadastro bilgisi mevcuttur. 1) Toprağın değerinden kaynaklanan, malî kadastro; 2) Toprak üzerindeki haklara istinaden, 
hukukî kadastro; 3) Toprağın ölçülmesi, parçaları, konumu hakkında bilgi ihtiva eden, geometrik kadastro’dur.  Günümüzde devletlerin çoğu  
bu bilgilerin üçünü de kaydetmektedir.

1847’den sonra Defterhane-i Âmire tarafından tutulan araziyle ilgili defter ve belgeler, tavsifî 
kadastro usulü kayıtlardır.  Tahrir kayıtlarından farklı olmakla beraber, yeni döneme ait arazi atik 
ve cedid defterleri, emlâk ve arazi yoklama defterleri, vakf-ı atîk ve cedîd defterlerinin tamamı, 
yazılı kadastro usulünün gelişmiş birer modelidir189. Tahrir-i hendesî usulündeki ilk kadastro 
çalışması 1270/1853-1854’de İstanbul’da yapılmış, Galata ve Beyoğlu bölgesinin kadastro haritaları 
çıkartılmıştır. Aynı dönemde Hüdavendigâr vilayetinde kadastro çalışmalarına  başlanmış; arazinin 
geniş, mühendis sayısının az olması sebebiyle şehir haritasının çıkartılmasından bir ara vazgeçilmiştir. 
1275/1858-1859’da tamamlanan kısmî bir kadastroyla, şehrin  yalnız vakıflarının  emlâk ve arazi 
sınırlarını gösteren çizimlerle yetinilmiştir190. 

1277/1860-1861 Tarihli İlk Kadastro Nizamnamesi ve Kadastro Vergisi:
Bursa’daki kadastro çalışmalarından sonra hükümet, tahdid ve tahrir-i emlâk işleri için Suphi 

Paşa’yı görevlendirir. Suphi Paşa’nın gayretleri sonucu, 1277/1860-1861’de Osmanlı Devleti’nin 
ilk  Tahrir Nizamnamesi  yayınlanmıştır191. Nizamname’de tahrir işleri 8 kısma ayrılmış; istihdam 
edilecek muhammin ve muharrirler’in sayısı ile görevleri ve tahrir esnasında tutacakları defterler 
açıklanmıştır192. Bundan sonra hükümet, bilhassa Balkanlar’da bölgesel kadastro çalışmaları yaptırır. 
Ayrıca devlet, ülke genelinde tahrirlerin Hazine’ye yük getirmemesi için  kadastro vergisi adı altında 
bir vergi ihdas eder193. Arazi ihtilâfları dahil, muhtelif sebeplerle faydalanılmak üzere arazilerin 
tapularıyla birlikte harita ve krokileri çıkartılır194.  Mesela köy sınırlarıyla ilgili anlaşmazlıklar üzerine 
Akyazı’ya bağlı bazı köylerde tahdit çalışması yapılmıştır195. Kasım-Aralık 1863’te Sayda eyaletine 
tâbi beş sancağın tahrir ve ölçümüne başlanmış, tayin edilen memurların başarılı olamaması üzerine 
bundan vazgeçilmiştir. Mayıs 1909’da Trabzon şehrinin kadastro usulünde bir haritasının hazırlanması 
ve görevin belediye dairelerine verilmesi istenir196.  

Emval-i Gayrimenkulenin Tahdid ve Tahriri Hakkında Kanun-ı Muvakkat ve İlk Kadastro 
İdaresi’nin Kurulması:

1913 yılında Osmanlı memleketlerindeki  bütün emval-i gayrımenkule’nin hususi heyetler 
tarafından tahdit ve tahriri ile  iradlarıyla kıymetlerinin  tahmin ve tayinine hükmedilmiştir197.  Her 
tahdit heyetinde Defter-i Hâkâni Nezareti tarafından seçilmiş bir memur, bir kâtip, bir mühendis 
ile maiyyetlerinde ikişer mesah bulundurulacaktır. İrad ve kıymetlerin tahmini esnasında heyetlere,  
Musakkafat Vergisi Kanunu gereği kasaba ve köylerde emvali gayrimenkule  sahiplerinden seçilmiş 
âzâ da katılacaktır. Tahriri yapılan kazaların  mal ve defter-i hâkâni kalemlerinde kuyûdu tensik  ile 
defterleri teşkil  ve düzenlemek üzere birer, gerekirse ikişer muvakkat kâtip  bulunacaktır. Tahdid 
ve tahriri idare ve teftiş maksadıyla Defter-i Hâkâni Nezareti’nde bir Kadastro İdaresi kurulacak, 
gerektiği kadar seyyar müfettiş istihdam edilecektir. Böylece, ilk kadastro idaresi tesis olunur.

İlk kadastro çalışması, Konya vilayetinin Çumra nahiyesinde yapılır198. 1913’te Bâbıâli, Çumra 
civarına yerleştirilecek muhacirlere tahsis edilen arazinin taksimat ve tevziatını tayin etmek için 

189 Yıldırır, Kadıoğlu, a.g.e., s. 190.
190 Bursa’daki bazı köylerin akarsu, yeşil alan dahil bütün parsellerinin gösterildiği 1/10.000 ölçekli paftaların hazırlanmış, bu faaliyette 
Erkân-ı Harp Dairesi askeri personel de  görev almıştır (BOA, HRTh, nr. 566; BOA, A.MKT.NZD, nr. 246/82; Yıldırır, s. 199).
191 Mahmud Esad, Lâyiha, s. 16, Yıldırır,Kadıoğlu,  a.g.e.,  s. 200.
192 Süleyman Sudi, a.g.e., s. 101; Yıldırır,Kadıoğlu,  a.g.e., s. 200.
193 BOA, Y.PRK.A, nr. 3/62, 63; Y.PRK.UM, nr. 5/61.
194BOA, Y.PRK.DFE, nr. 1/46; Y.PRK.AZJ, nr. 37/60; Yıldırır, Kadıoğlu, a.g.e., s. 200.
195 BOA, DH.MKT, nr.2169/59; Yıldırır, Kadıoğlu, a.g.e.,  s.  200.
196 BOA, DH.MKT, nr. 2797/80, 10 R 1327/1 Mayıs 1909.
197 Düstur, 2. tertip, c. 5, s. 79-93:  3 bab, 61 madde.  
198 Kırım Savaşı ve Doksanüç Harbi sebebiyle 19. yüzyıl ortalarından itibaren önemli bir muhacir iskânına sahne olan  Konya; 20. yüzyılın 
başında, bu defa Balkan Savaşları sebebiyle göç almış; vilayetin, Anadolu Demiryolları üzerindeki stratejik istasyonlarından Çumra ve 
çevresi, çok sayıda muhacire açılmıştır. Bu tarihte Çumra İstasyonu Konya’ya 40 km., 8 saat mesafede olup; Konya-Çumra arasında  her gün  
şimendiferle posta sevkiyatı yapılmaktadır.
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bazı memurların görevlendirilmesini ister199. Vilayet Defter-i Hâkâni Müdürlüğü ile Fen Heyeti 
Riyaseti’nden tayin edilen memurlar  ve hatırlı 3 jandarma, Çumra’ya sevk edilir. Çumra karyesine 
4 saat mesafede iskânı kararlaştırılan muhacirlere verilecek  arazi için görevlendirilen heyetin iskân-ı 
muhacirin memuru, Tevfik Efendi; kadastro heyeti reisi, Murad Bey’dir. İlgililer Kargın ve Üçhöyük 
karyelerinde keşif yaparlar. I. Dünya Savaşı başladığında kadastro faaliyetine ara verildiği bilinmekte 
ise de200; 1917’de nahiye statüsünde bulunan Çumra’nın haritası hazır olup201; savaşın sona erdiği 
1918’de kaza haline getirilmesine hükmedilen Çumra’nın hudut ve arazisini gösterir bir haritanın 
Dahiliye Nezareti’ne takdim edildiği202 bilinmektedir.

Bursa, İstanbul ve Kal’a-i Sultaniye’de Kadastro Faaliyetleri:
Modern kadastro alanında yapılan hukukî düzenlemeler, Bursa’da yeni bir kadastro çalışmasına 

vesile olmuştur. Hüdavendigâr valiliğinin, 14 Kasım 1912’de Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği bir 
yazı bu itibarla kayda değer olup; muhtevası özetle şöyledir203:  Osmanlı saltanatının ilk pâyitahtı 
ve mühr-ü zuhûrumuz olan Bursa, vilayet merkez idaresi olduğu halde bugüne kadar düzen ve imar 
bakımından büyükçe bir köy manzarasından kurtulamamıştır. Bursa’nın, her şeyden önce  üzerinde 
her türlü inceleme yapılabilecek bir şehir plânı bulunması gerekir. 1287/1871 tarihinde sarf edilen 
cüz’i bir emekle hazırlanmış bir kadastro plânı halen elimizde mevcut ise de,  o zamandandan beri 
yapılanlar bunun üzerinde işaret edilememiş olduğundan, bu plânı tashihen  tekrar fenni inceleme 
yapılmalı ve yeni bir plân hazırlanmalıdır.  Belediye’nin malî durumu buna müsait değildir. Dolayısıyla 
ahaliden bir miktar vergi alınması gerekir. Bâbıâli, Bursa’nın yeniden imarı için yapılacak haritanın  
bir yılda hazırlanmasını ister. Valiliğin vergi teklifi de kabul edilir ve  bir lâyiha göndermeleri istenir. 
Düzenlenen lâyihada, nefs-i Bursa’daki sokaklar muteber, fakir ve mutavassıt olmak üzere  üç 
kısma ayrılmış; sokakların iki tarafındaki emlâk ve araziden hususi tarife gereği  her ay harita parası 
alınmasına hükmedilmiş; miri ve evkafa dahil bina ve araziler bundann muaf tutulmuşlardır204.

İstanbul Şehremaneti’ne göre,1918 yılına kadar payitahtın imar ve tanzimi için  esaslı bir girişimde 
bulunulmamasının sebebi,  şehrin umumi bir haritasının olmamasıdır205. I. Dünya Savaşı sonunda, 
1918’de şehrin haritasını çıkartmak üzere, merkezi Berlin’de bulunan bir şirketle anlaşma yapılır. 
Haritayı taahhüt eden şirketin mühendislerinden Havzler, o esnada Almanya’da silah altındadır. Aynı 
tarihte İstanbul’un kadastro işlerine bakan Karaha’nın isteği, İstanbul’daki Alman murahhas askeri 
muavini Majör Yenman’ın yardımı ve Berlin’deki Osmanlı sefaretinin gayretleriyle, bu mühendisin 
askerlik hizmeti  31 Mart 1918’e kadar tecil ettirilir206. Şehrin kadastro ve haritası, özellikle yabancı 
uzmanlar vasıtasıyla hazırlanır. Mayıs 1919’da Topkapı surları dışında umumi hapishane  yapılmak 
üzere satın alınacak bir arsanın  haritasını çıkarmak üzere hazırlanan şartname de, İstanbul’daki 
kadastro çalışmaları bakımından önem arzeder207.

Yine 1919 yılında, Kal’a-i Sultaniye’nin kadastrosu yapılmak istenmiş ve  Mimar Kemaleddin 
Bey İstanbul’dan hususi olarak davet edilmiştir.  O’nun verdiği bilgiye uygun surette, belediye 
imkânlarıyla  bir harita ve kadastro faaliyeti için Çanakkale’ye fenni heyet davetine karar verilmiştir. 

199 BOA, DH.İD, nr. 81-4/7, 30 Ra 1332/26 Şubat 1914.
200Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Özel İhtisas Komisyonu Raporu, yay.: T.C. Başbakanlık Devlet Plânlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı, yayın nr.: DPT:2417-ÖİK:476, [Ankara] Eylül 1995, s. 15, 33.
201 BOA, DH.İ.UM.EK, nr. 112/1, 1 M 1337/7 Ekim 1918; İ.DUİT , nr. 57/27, 13 L 1337/12 Temmuz 1919.
202 BOA, DH.İUM.EK, nr. 111/128, 18 Z 1336/24 Eylül 1918.
203 BOA, DH.İD, nr. 38-2/51, 19 M 1331/29 Aralık 1912.
204 BOA, BEO, nr. 4027/302012, 28 R 1330/16 Nisan 1912, Birleştirme nr.: 242826.
205 BOA, DH.UMVM, nr. 121/21, 19 B 1336/30 Nisan 1918, lef 3. Şehremaneti hakkında, bkz.: H. İbrahim Koca, Kanun ve Nizamnameler 
Işığında Dersaadet Belediye Teşkilatı (Şehremaneti) (1855-1313),  İstanbul 1996, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yükseklisans Tezi.
206 BOA, DH.UMVM, nr. 121/21, 19 B 1336/30 Nisan 1918, lef 3.
207 Buna göre Topkapı surları dışında, Yeşilköy’e doğru giden  parke kaldırımlı cadde üzerindeki arazinin 1/500 ölçeğinde  umumi bir haritası 
yapılacak, buradaki arsalarda mevcut bulunan  binaların 1/200 ölçekli kadastro haritası çizilecektir. Hususa dair bürokrasi de kayda değer olup; 
kadastro ve harita için gerekli ihale ve şartname, Sabah gazetesinin 30 Mart 1919 tarih ve  10550 sayılı nüshası ile Alemdar gazetesinin 4 Nisan 
1919 tarih ve 103-1414 sayılı nüshasında ilân edilmiştir (Aynı yer).

Belediye  Umumi Cemiyeti bu işin, Kumkale bataklığıyla ilgili çalışmadaki başarılarıyla tanınan 
Necib Bey ve arkadaşlarına  ihalesini teklif etmiştir. Nafia Nezareti ile yapılan muhabere sonunda 
kadastro işi, malî sebeplerle ertelenmiştir208. 

Balkanlar’da İlk Kadastro Çalışmaları:
Tahrir Nizamnamesi’nin  yürürlüğe girmesinden sonra devlet,  bilhassa Balkanlar’da bölgesel 

kadastro çalışmaları yaptırmıştır. Bu çalışmaların önemli bir gerekçesi, aralarında Avusturya ve 
Rusya’nın da bulunduğu Düvel-i Muazzama’nın Balkan statükosunu Osmanlı Devleti aleyhinde 
değiştirmek istemesidir. Adı geçen devletlerden Avusturya, Bosna-Hersek’i 1878’de işgal, 1908’de 
ilhak etmiş; ilerleyen tarihlerde Bosna üzerinden sınırlarını genişletmiştir. Balkan Savaşları’na 
rastlayan dönemde, Avusturya daha da aktif bir politika izlemiştir. Bâbıâli, 1912’de Taşlıca 
ormanlarına Avusturya  orman memurlarının müdahalesini önlemek ve bu yolla her yıl kademeli 
olarak  Osmanlı hududundaki ormanların bir kısmını haritalarına ekleyen Viyana Hükümeti ile 
mücadele etmek amacıyla diplomatik  faaliyetlerde bulunmuştur.  Bâbıâli’ye göre meselenin çözümü 
Taşlıca-Bosna sınırıyla ilgili tahdid-i hudut çalışmalarıyla ilgili olup;  komisyon çalışmaları uzadıkça, 
Avusturyalılar’ın müdahalesi  devam edeceği görülmüştür.  Hususa dair  resmî muhabereden, 1884 
yılı itibariyle Bosna’nın kadastro ve haritalarının düzenlenmiş olduğu ve Osmanlı tarafının,  tahrir-i 
hudut için bu haritaların esas  alınmasını teklif ettiği anlaşılmaktadır.

Kadastro Mektebi:
Defteri Hâkâni Nezareti’ne bağlı olarak tesis edilen Kadastro Mektebi,  nezaretin merkez ve 

taşra personelinin öğrenimi ve kadastronun geliştirilmesi amacıyla  faaliyet göstermiştir209. Mektebin 
amacı,  Dahilî Talimnamesi’nin 1. faslında şöyle ifade edilmiştir: Osmanlı memleketlerinde bulunan 
bütün  emval-i gayrimenkule’nin  hukukî tasarruflarını temin  amacıyla ölçümlerinin yapılması, 
emlak ve arazi mutasarrıflarına tasarruf  senetleri ile krokilerinin verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
maksatla, bir taraftan tasarruf hukukuna ait kanun ve nizamlar ile tahrir işlerine; diğer taraftan 
fennî ölçümlere vâkıf memurların yetiştirilmesi gereklidir. Kadastro Mektebi de kurumun ihtiyacı 
olan memurları eğitecektir.  Diğer fasıl ve maddelerde, mektebin  eğitim hizmetleri açıklanmıştır. 
Buna göre, öğrenim süresi 10 aydır. Öğrenciler, 18-28 yaş aralığındaki gençlerden seçilecek; Defter-i 
Hâkâni memurlarından her yıl 20’si, yaş haddi aranmadan kabul edileceklerdir210.

Sonuç: 
Türkiye’de modern tapu ve kadastro hizmetlerinin temeli, Türk-İslam devletlerinin mülkiyet 

anlayışı ve geleneklerine uygun düzenlemelerle başlamış; 19. yüzyılın ortalarında, hukukî ve malî 
sebeplerle yeni bir arazi tahriri ve sicil kaydı tutma mecburiyeti getirilmiştir. Bu dönemde devlet, 
senetsiz ve kayıtsız tasarrufa  son vererek, taşınmaz malların tamamının tescilini istemiş; hususa 
dair görev ve sorumluluk, Defterhane’ye verilmiştir. Bundan sonra devlet, çok sayıda kanunname, 
nizamname, talimatname, tarifname, ilanname, kararname ve emirname ile önce merkezî tapu 
teşkilatını tesis ve güçlendirmiş; zamanla merkezî kontrol ve denetime tâbi mahallî  tapu idareleri 
açmıştır.  Bu süreçte, Defterhane-i Âmire evrakı önce Kuyûd-ı Hâkâni, sonra Kuyûd-ı Kadîme olarak 
nitelendirilmiştir.

Modern tapu hizmetlerine gelince, bu hizmetler, taşınmaz mal mülkiyetinin korunması ve 
kullanılmasının yanı sıra, gayrimenkullere ait haklarla, işlemleri düzenleyici ve yönlendirici bir role 
sahip olmuştur. Klasik dönem Osmanlı tahrir defterleri gibi, modern Osmanlı tapu kayıt ve senetleri 
de yurtiçi ve devletler arası hukukta  büyük itibar görmüştür. 

208 BOA, DH.UMVM, nr. 100/60,  6 Ş 1338/25 Nisan 1920. 
209 BOA, MV, 166/52; Yıldırır, Kadıoğlu, a.g.e., s. 185.
210 BOA, BEO, nr. 4057/304251, 16 B 1330/1 Temmuz 1912;  MV,  nr. 166/52, 15 B 1330/30 Haziran 1913.
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1263/1847 ve 1275/1858-1859 tarihli tapu nizamnamelerinde  tapu senet ve kayıtlarının hukuki 
değeri, yani bunların  ne dereceye kadar ihticac olunabileceği hakkında hüküm bulunmamaktadır.  
1276/1859-1860 tarihli Tapu Senedatı Hakkında Talimatname ile senetsiz miri arazi tasarrufu 
yasaklanmış; ancak, tapu senetleri ve  kayıtlarının hukuki değeri hakkında bir hükme yer verilmemiştir.  
9 Eylül 1874 tarihli  Emlâk-ı Sırfa ve Mevkufe Senedatı Hakkında Nizamname’nin 18. maddesinde, 
emlâk için verilen senetlerin senedat-ı resmiye’den olarak bilcümle mehakim ve mecaliste mu’teber ve 
mâmulünbih olduğu yazılıdır. 

Defter-i Hâkâni’nin tasdikli ve tasdiksiz yoklama defterleri de hukukî bakımdan önem 
arzetmektedir. Tapu işlemlerine dair  musaddak ve gayrımusaddak   tapu yoklama esas defterleri, 
temellük sebeplerini ispat vesikaları arasında sayılmıştır. Günümüzde, idare meclisleri veya takrir 
komisyonları tarafından  onaylanmamış esas yoklama defterlerindeki gayrımenkul emlâk kayıtlarının  
ihticaca sâlih denilerek istenmesi halinde, bu defterlerden kayıt suretleri çıkartılarak ilgili makamlara 
gönderilmesi ve kaydıyla istifa olunduğu müfettiş raporlarından anlaşılmaktadır211.  

Osmanlı modern tapu daireleri, 30 Temmuz 1907 tarihli nizamname ile bugünkü hüviyet ve 
yetkilerine yaklaşmışlardır, Bu nizamname ile tahdit ve harita gibi uzmanlık gerektiren işlemlerin  
Defter-i Hâkâni kâtip ve memurlarına ihale edilmesiyle, modern kadastronun temelleri atılmıştır. 

Tapu ve kadastro çalışmalarını bünyesinde toplayan Defter-i Hâkâni Nezareti, sonraki yıllarda bir 
ara Adliye Nezareti’ne, 1912’de Maliye Nezareti’ne bağlanmış, 1922’de lâğvedilmiştir. Cumhuriyetin 
ilânından önce, bir ara Maliye Vekâleti’ne bağlı Umur-ı Tasarrufiye Müdiriyeti kurulmuş; sonra, Tapu 
Umum Müdürlüğü teşkil edilmiştir. Bu ara dönemde, tapu ve kadastro muamelelerini yürütme görevi 
İstanbul Defter-i Hâkâni Müdiriyeti’ne bırakılmıştır. Müdürlük bünyesinde kayıt ve haciz kalemleri 
ile fen heyeti ve şer’ memurluğu görev yapmıştır. Cumhuriyet döneminde tapu nizamı ve teşkilâtı 
yeniden organize edilmiş; modern kadastro çalışmaları, Türkiye genelinde yeni kadastroyu hedefleyen 
1925 tarih ve 658 Sayılı Kadastro Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle  başlamıştır. 

211 Umumi Tahriratlar, 1938, c.1, s. 331’den naklen, Ülgenalp, a.g.m.,  s. 678-679.
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ÖZET

Osmanlı Devleti döneminde vilayetlerde kurulan Defter-i Hakani Müdürlüklerinde çoğu 
Arazi Kanunnamesinin uygulanması sürecinde biriken bir arşiv oluşmuştur. Bu arşivlerde 
bulunan çok sayıda defter ve belgeden zaman zaman rutin tapu işlemlerinin öncesi için 

yararlanılmaktadır. Fakat bu defter ve belgeler aynı zamanda akademik değer de taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Defter-i Hakani Müdürlüğü, Yoklama Defterleri, Mahlulat Defterleri, 

İlmıuhaber Defterleri, Mevaki Defterleri, Daimi Defterler, Zabıt Defterleri. 

ABSTRACT
In the Ottoman times, an archive was accumulated and established at the Defter-i Hakani 

managements during the process of most Field Laws (Arazi Kanunnamesi) applications. Many 
registers and documents shelved in these archives are used from time to time for the pre-investigation 
of the routine real estate registeries. These registers and documents, however, do posses academic 
value as well.

Key Words: Defter-i Hakani Müdürlüğü, Yoklama Defterleri, Mahlulat Defterleri, İlmühaber 
Defterleri, Mevaki Defterleri, Daimi Defterler, Zabıt Defterleri.

Giriş
Osmanlı döneminde vilayetlerdeki Defter-i Hakani, yani bugünkü adıyla Tapu-Kadastro 

Müdürlüklerinin kuruluşlarından itibaren tutmuş oldukları defterler ve tapu işlemleri sırasında biriken 
evraklar bu kurumların arşivlerini oluşturmuştur. Bu arşivlerin bir kısmına hala, genellikle de dava 
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konusu olan anlaşmazlıkları çözmek için mahkemelerce- müracaat edilmekte ise de bir kısmı artık 
sadece arşiv malzemesi niteliği taşımaktadır. Ancak bu defter ve evrakların akademik değeri olduğu 
muhakkaktır.

Arşiv Malzemesi 
Kurulan bu müdürlüklerden birisi de Balıkesir’deki “Karesi Sancağı Defter-i Hakani Müdürlüğü” 

olup buradaki arşiv malzemesini “Defterler” ve “Belgeler” olarak iki gurup halinde ele almak 
mümkündür: 

I-DEFTERLER
Balıkesir Tapu Müdürlüğü arşivinde Osmanlıca olarak tutulmuş 254 adet defter bulunmaktadır. 

Bunların 75 adedi, daha önceden tasnifli olup zaman zaman bir davaya konu olduğunda mahkemelerce 
müracaat edilen alım-satım, ferağ, intikal, devir vs işlemlerinin kaydedildiği defterlerdir. Bu eski 
tasnifin içerisinde, aslında burada olmaması gereken “Daimi” veya “Yoklama” defterlerinin bazı 
bulunmaktadır. 179 adet defter ise, müdürlüğün kuruluşundan itibaren tutulmuş olan ve başlarda 1858 
tarihli Arazi Kanunnamesi’nin uygulanması dolayısıyla tutulan veya bilahare gerçekleştirilen tapu 
işlemlerinin kayıtlarını içeren defterler olup tarafımızdan yapılan tasnifi halen devam etmektedir. Bu 
defterlerin tamamı düşünüldüğünde, oluşturmuş oldukları gurupları da göz önünde tutarak bunları 
şöyle sıralamak mümkündür:

1-YOKLAMA DEFTERLERİ
Bu defterler Arazi Kanunnamesinin uygulanmaya başlanması ile birlikte ‘Tapu Nizamnamesi’nin 

4. Maddesi gereği görevli memurların köylere bizzat giderek araziyi ve diğer gayr-i menkullerin 
yerinde tespitini yaparak tutmuş oldukları defterlerdir.1 Köylere giden memurlar; İhtiyar Meclislerini 
toplayıp onların yanında herkesin tapu senetlerine müracaat edip, bu senetlerle araziyi karşılaştırarak, 
yeniden senet verilmesi gerekenleri veya satılması gereken arazi varsa onları tesbit etmişler ve bu 
işlem sonucunda da bu defterler oluşmuştur. Defterlerin tarihlerinden yoklama işleminin 1914-1915 
yılına kadar devam ettiği anlaşılmaktadır.

Balıkesir Tapu Arşivinde 53 adet Yoklama Defteri bulunmakta olup, bunlar şehir merkezine ve 
çoğu köylere ait olmak üzere iki guruptur: 

a-Merkeze Ait Yoklama Defterleri
Balıkesir şehir merkezine ait yoklama defterlerine bakıldığında da bu uygulamanın iki şekilde 

yapıldığı anlaşılmaktadır. ‘Mahalleler’ ve ‘Çarşı’:
1-Mahallelere Ait Yoklama Defterleri 
Balıkesir mahallelerinin teker teker yazıldığı2 bu defterlerden; mahallelerin yoklamalarının 1892-

1906 (r.1308-1322) yılları arasında ve bir mahallenin yoklamasının bir defada değil farklı zamanlarda 
defalarca yapıldığı anlaşılmaktadır. Her defasında, o mahalleye ait hane, tarla, bağ gibi ayrı bir arazi 
veya emlak yoklanmıştır. Her yoklama kaydı da ayrı bir fasikül halinde olup, daha sonra bu fasiküller 
bir araya getirilip ciltlenerek defterler oluşturulmuştur ve bir defterin içerisinde birkaç mahalle 
bulunabilmektedir. 

Mesela “Umurbey-Dinkçiler-Şeyh Lutfullah” mahallerine ait defterin3 en başında, başlıkta ilk 
sırada yer alan Umurbey mahallesine ait 8 adet ayrı yoklama fasikülü vardır. İlk yoklama Miri ve vakıf 
arazilerin yoklamasıdır. Sayfanın başından itibaren her arazi kaydı için bir sıra numarası verildikten 

1 Düstur, Birinci ter tip, c. 2, sh. 61-69, t. 1276.
2 Bu mahalleler şunlardır. Karaoğlan, Alifakih, Börekciler, Umurbey, Eskikuyumcular, Hacıgaybi, Şeyhlütfullah, Sahn-i Hisar, Kasaplar, Dink-
ciler, Hacı İshak, Aziziye, Mirzabey, Oruçgazi, Vicdaniye, Yenice, Martlı, Hacı İsmail, Mustafafakih, Okcukara, Selahaddin, Hamidiye, İzmirler 
ve Mecidiye.
3 Defterlerin tarafımızdan yapılmakta olan tasnif işlemi sonuçlanma aşamasına gelmiştir. Ancak defterlere henüz nihai numara verilmediği 
için burada da bu defterin tasnif numarasını verememekteyiz.

sonra sayfada –sırasıyla- araziye ait şu bilgiler kaydedilmiştir: Önce sağ taraftaki sayfaya gayr-i 
menkulün bulunduğu mahallenin/mevkiin adı, sonra cinsi (hane, bahçe, bağ, bağ kürümü, -çok az 
sayıda- dükkan, tarla, fabrika vs), hudutları, -eğer tarla veya bağ ise- dönüm veya evlek olarak miktarı 
ve “Cihet-i i’ta-yı sened” yani bu mülkün ne suretle kişiye intikal ettiği (ferağ, satış, miras gibi) 
yazılmıştır. Sol taraftaki sayfada da aynı araziye ait kayıt devam etmiş olup burada da önce “Mutasarrıf 
olacak kimse”, yazıldıktan sonra gayr-i menkulün bedeli ve bundan alınacak harç miktarı belirtilmiş, 
daha sonra ise bu harcın tahsil edileceği aya ait defterin numarası ve tarihi yazılmıştır. Bu sütunda 
bazı kayıtların harçlarının yatırıldığı görülmekte ise de çoğuna bir işlem yapılmamış olmasından, pek 
çok kişinin harcı yatırıp asıl tapusunu almadığını ve muhtemelen de geçici olarak verilen İlmuhaberi 
kullandığı anlaşılmaktadır. En son sütun ise “Mülahazat”a aittir ancak çok azına bir not düşülmüştür.

Fasikülün sonunda, yani yoklama kayıtlarının bittiği sayfada, yoklaması yapılıp kaydedilen miri 
ve vakıf arazilerinden alınacak harç miktarının toplam dökümü de verildikten sonra; ‘Liva Tapu Katibi, 
mahalle imamıyla birinci ve ikinci muhtarı ve İhtiyar Heyeti’nden oluşan yoklama heyeti, yoklamanın 
sağlıklı olarak yapıldığını, yazılan arazilerin harç miktarının yekününün ne kadar olduğunu belirten 
tutanağı yazıp mühürlemişlerdir. Bu tutanak aynı zamanda bu fasiküldeki yoklamanın yapılış tarihini 
de gösteren r. 18.Teşrin-i Evvel.1311 (m. 30.Ekim.1895) tarihlidir. Bu tutanağın hemen altında ise 
bu defa ‘Hakim, Müftü, Muhasebeci, Evkaf Muhasebecisi, Defter-i Hakani memuru, Vergi memuru 
ve aza’dan oluşan üst heyet tarafından da yoklamanın usulüne uygun yapıldığı tasdik edilmiştir. Bu 
fasikülde toplam 200 kayıt vardır.

Aynı mahallenin ikinci fasikülü olarak ciltlenen kısımda yine 1 numara ile başlayan ve yukarıdaki 
bilgilerin aynılarını içeren kayıtların sonunda yer alan yoklama heyetinin mühürlü tutanağı, bu defa 
bu yoklamanın r. 15.Teşrin-i Evvel.1305 (m. 27.Ekim.1899) tarihinde yapıldığını göstermektedir. 
Bunu takip eden sayfada, önceki yoklamadan farklı olarak önce Defter-i Hakani memuru, arazi ve 
emlak yoklamasının yapıldığını belirtip, harç miktarını da bildirdikten sonra Meclis-i İdare-i Liva’nın 
tasdikine havale etmiştir. Bu kaydın hemen altında ise söz konusu heyetin tasdiki bulunmakta olup 
r. 18.Teşrin-i Evvel. 1305 (m. 30.Ekim.1899) tarihini taşımaktadır. En alttaki kayıt da yine bir tasdik 
kaydıdır ancak bu defa r. 28.Mart.1334  (m. 28.Mart.1918) tarihini taşımaktadır. Mühür okunmadığı 
için kim tarafından tasdik edildiği anlaşılamamakla birlikte, yine muhtemelen Defter-i Hakani 
memuruna aittir. Bu bölümde de 160 kayıt vardır.

Umurbey mahallesi yoklama defterinin üçüncü fasikülü ise kronolojik olarak mahallenin 
ilk yoklamasıdır. Çünkü fasikülün sonundaki yoklama heyetinin tutanağı r. 8. Şubat.1290 (m. 
20.Şubat.1875) tarihini taşımaktadır. Ayrıca, önceki iki yoklamanın defteri de matbu olduğu halde, 
-başlarda henüz basılı evrak olmadığı için olacak- bu fasikülün tablosu elle çizilmiştir. Bu tablo her 
ne kadar öncekilerin biraz prototipi olsa da içerik olarak pek de farklı olmayıp, aynı bilgileri ihtiva 
etmektedir. Bu yoklama r. 17.Şubat.1290 (m. 1.Mart.1876) tarihinde Liva İdare Meclisince tasdik 
edilmiştir. 85 kayıt vardır. 

Sonundaki tutanaklardan r. 30.Temmuz.1319 (m. 12.Ağustos.1903)  tarihinde yapıldığı anlaşılan 
dördüncü yoklama ise 55 kayıt içermekte olup içerik olarak öncekiler gibidir. Bu yoklama fasikülünün 
sonunda da yine tutanak ve tasdik metinleri mevcuttur. Son tasdik kaydı ise r. 28.Mart.1334 (m. 
28.Mart.1918) tarihlidir.

Umurbey mahallesinin beşinci yoklaması olan ve içerik olarak diğerleriyle aynı olan fasikülün 
ilk sayfasının başındaki “Balıkesir kazasına tabi Umurbey mahallesinin (1)322 senesi Yoklama Esas 
Defteridir” başlığından bu yoklamanın tarihi de anlaşılmıştır. Bu yoklamada ise sadece 10 kayıt 
bulunmaktadır. Az kayıt ihtiva etmesi, daha önce yoklaması yapılamayıp da eksik kalanlara ait olduğu 
için olabilir. Sondaki tutanak r. 28.Şubat.1322 (m. 13.Mart.1907) tarihini, tasdik ise r. 28.Mart.1334 
(m. 28.Mart.1918) tarihini taşımaktadır. 

Mahallenin altıncı yoklama fasikülünün ilk sayfasının başında ise “Umurbey mahallesinin (1)318 
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arazi ve emlak yoklamasından” ibaresi bulunmaktadır. 46 kaydın bulunduğu fasikülün sonundaki 
tutanak r. 28.Şubat.1318 (m. 13.Mart.1903), tasdik ise r. 16.Eylül.1319 (m. 29.Eylül.1903), son tasdik 
ise yine r. 28.Mart.1334 (m. 28.Mart.1918) tarihini taşımaktadır. 

Yedinci yoklama fasikülünün başında “Umurbey mahallesinin (1)319 yoklamasından” ibaresi 
bulunmakla birlikte sadece 8 kaydın bulunduğu bu bölümün sonunda diğerlerinde olduğu gibi tutanak 
ve tasdik metinleri bulunmamaktadır.

Umurbey mahallesine ait son fasikülün ilk sayfasında, “Umurbey mahallesinin (1)319 
yoklamasından” ibaresi bulunmakta olup sadece 8 kaydın bulunduğu bölümün sonunda ise r. 
6.Ağustos.1317 (m. 19.Ağustos.1901) tarihli tutanak ve r. 12.Kanun-ı Evvel 1317 (m. 25.Aralık.1901) 
tarihli tasdik metni bulunmaktadır. Bu fasikül ile Umurbey mahallesinin yoklaması tamamlanmış olup 
diğer bir mahalle olan Karaoğlan mahallesine geçilmiş ve aynı şekilde devam edilmiştir.

Örnek olarak detaylı bir şekilde incelediğimiz bir mahalleye ait bu defter bize, mahalle 
yoklamaların bir defada değil, farklı zamanlarda ve uzun yıllar sürecek bir şekilde yapıldığını (Umurbey 
mahallesi için 1290-1322 (1874-1906) arası 32 sene), defterlerin farklı fasiküllerin sonradan bir araya 
getirilmesiyle oluşturulduğunu göstermektedir.

2-Çarşı Yoklama Defteri
Balıkesir çarşısındaki küçüklü büyüklü esnafın kaydedildiği “Çarşı Yoklama Defteri” ise bir adet 

olup r. 1299 (m. 1883)tarihine aittir. 
Bu defterin elle çizilmiş olan formatı da şöyledir: Sağ taraftaki sayfada önce her kayıt için bir sıra 

numarası başlığı, sonra “Kasaba veyahut Karye”, daha sonra ise dükkanın/ticarethanenin bulunduğu 
“Mahalle veyahut Mevki” başlığı yer almakta, bunu da “Rakam-ı ebvab veyahut Tahrir-i Emlak 
Numarası” başlığı takip etmektedir. Bundan sonraki “Nev’i” hanesinde ticarethanenin cinsi (dükkan, 
kahvehane vs) ve hangi iş koluna ait olduğu (sandıkçı, bezzaz, basmacı, abacı, çerçi, babuşçu vs) 
yazılmıştır. Daha sonra sırasıyla “Hududu”, –pek yazılmamış olsa da- “Dönüm-Mikdar-ı zira’” ve 
kişilerin bu mülke ne şekilde sahip olduklarını gösteren “Cihet-i İ’ta-yı Sened” başlıkları vardır. 
Sol taraftaki sayfada ise “Malik veya Malike”, “Harç (ve teferruatı)”, “Vuku’at-Hangi Deftere 
Naklolunduğu” ve ticarethane ile ilgili bazı mülkiyet bilgilerinin yer aldığı “Mülahazat” kısımları yer 
almaktadır.

Çarşıdaki çoğu vakıf olan dükkan ve ticarethanelerin kayıtlarının sonunda, yine yoklamanın 
usulüne uygun bir şekilde yapıldığı Defter-i Hakani Müdürlüğünce r. 20.Şubat.1299 (m. 3.Mart.1884) 
tarihli mührüyle birlikte belirtilmiş ve defter r. 21.Şubat’ta tasdik edilmek üzere Meclis-i İdare’ye 
sevkedilmiştir. En son sayfada ise (Yoklama görevlileri ve mahallelerin muhtarlarından oluşan) 
Yoklama Heyetinin tutanağı yer almaktadır.  

Çarşı yoklaması mahallelerin tersine olarak bir defada yapılıp bitirilmiştir.
b-Köylere Ait Yoklama Defterleri
r. 1288-1323 (m. 1872-1907) tarihleri arasında yoklaması yapılan köylerin defterleridir. Bunlar da 

merkezdeki mahalleler gibi, yapılış kronolojisine göre değil; bir köyün birden fazla yapılan yoklaması 
formalar halinde birleştirilerek ciltlenmiş ve alfabetik olarak defter haline getirilmişlerdir. Ayrıca bu 
serinin içerisinde zaman zaman gerçekleşen iskanlardan (Hasköy Muhacirleri-Kızanlık Muhacirleri 
gibi) sonra yapılan yoklamalar ve muhacirlere verilen arazileri gösteren defterler mevcuttur. Yine 
hangi köyün iskan sonrası oluştuğu –Güvem iskanı, Söb iskanı Hasar iskanı, Naldöken iskanı Yenice 
iskanı, Kiraz iskanı, Bağaz iskanı, Türkali iskanı, İncirli iskanı, Çetmi aşireti iskanı, Ayvacık iskanı 
gibi) bu defterlerden tespit etmek mümkündür.

Örnek olarak bu defterlerden birisi olan Söb köyüne ait kayıtların detaylarını şöyle sıralamak 
münkündür:

1-Söb İskanı: r. Şubat 1291 (m. Şubat.1876) Hane Yoklamasıdır.
Elle çizilmiş olan bu fasikülde sadece haneler yazılmış olup defterin formatı mahalle yoklama 

defterleriyle hemen hemen aynıdır. Fasikülün sonunda yoklama heyetinin r. 5.Şubat.1291 (m. 
17.Şubat.1876) tarihli tutanağı ve hemen altında da Meclis-i İdare-i Liva’nın r. 25.Mayıs.1292 (m. 
6.Haziran.1876) tarihli tasdiki bulunmaktadır.

2-Söb İskanı: Yine elle çizilmiş tablolu bu fasikülde bu defa Söb köyüne ait tarlalar kaydedilmiştir. 
Kayıtların sonunda tutanak olamayıp sadece r. 21.Kanun-ı Evvel.1289 (m. 2.Ocak.1874) tarihi vardır.

3- Söb Karyesi: Yine elle çizilmiş tabloya 1 numaradan başlayarak köylüye ait tarlalar ve bunun 
yanında bağlar kaydedilmiştir. Kayıtların sonundaki yoklama memuruna ait tutanağın tarihi ise r. 
10.Teşrin-i Evvel.1299 (m. 22.Ekim.1883) dur.

4-Bu fasikülde bir tablo da yapılmamış olup Tapu-Tahrir Defterlerindeki gibi öbek öbek kayıt 
tutulmuş olup tarla yoklamasıdır ve sadece tarlanın bulunduğu mevki, sahibinin adı ve dönüm olarak 
miktarıyla bedeli yazılmıştır. Kayıtların sonundaki r. 22.Teşrin-i Evvel.1303 (m. 3.Kasım.1887) tarihli 
tutanakta sadece İmam ve Muhtar-ı evvel ile Muhtar-ı Sani’nin mühürlerini içeren tutanakta yoklama 
memurunun bulunmaması bu kayıtların köy ihtiyar heyetince yapılıp görevliye gönderildiğini 
düşündürmektedir.  

Bunu takip eden diğer bir köy olan Söğütlügözle (daha sonra Söğütalanı) köyünde ve diğer 
köylerde de durum aşağı yukarı aynı olup, buralarda da yoklamanın birkaç defada ve her defasında da 
evler-tarlalar-bağlar-değirmenler vs şeklinde kaydedildiği anlaşılmaktadır.

2- MAHLULAT DEFTERLERİ
Yoklama defterlerinin mütemmimi durumunda olan bu defterler, Balıkesir ve köylerindeki hali 

(boş) arazilerin kayıtları olup bu yoklamalar da diğerleri gibi muhtelif yıllarda (r. 1320-1326/m. 1904-
1910) yapılmıştır. Format olarak Yoklama’lar gibi olan bu defterler elle çizilmiş olup ayrıca daha önce 
arazi-i haliye-i mevat olup da kişiler tarafından tarıma açılarak kullanılan araziler ve bunlara tayin 
edilen harçlar da yazılmıştır. Yoklama heyeti bu durumu tutanağında belirtmiş ve bu tür arazilerin 
ihalesi yapılmak ve tasdik edilmek üzere Liva İdare Meclisi’ne havale etmiştir. Defterler genellikle 
köylere aittir.

3- İLMUHABER DEFTERLERİ
Bu defter serisi de yine Tapu Nizamnamesinin 5. Maddesi4 hükmü gereği halka verilen geçici tapu 

hükmündeki İlmuhaberlerin Müdürlükte kalan koçanlarını havi defterlerdir. İlmuhaber verildikten 
sonra arazi sahiplerinin arazisi için takdir edilen harcı yatırması gerekmektedir. Bu ilmuhaberler, 
yoklamada tespiti yapılan tapu kayıtları merkez tarafından tedkik edilip tasdik edildikten sonra hak 
sahiplerine Tuğralı tapu senedi verilinceye kadar geçerlidir. 

Balıkesir Tapu arşivinde 78 adet İlmuhaber Defteri bulunmaktadır. Çoğu köylere ait olmakla 
birlikte ciltli defterlerde merkez-köy ayrımı olmadığı görülmektedir. Aynı defterde hem merkez 
hem de köye ait ilmuhaber bulunabilmektedir. Bu koleksiyonda ayrıca Edremit, Kırkağaç, Bigadiç, 
Bandırma, Edincik gibi kazalara ait ilmuhaber defterleri de bulunmaktadır Bu da ilmuhaberlerin 
merkezden dağıtılmış olabileceğini akla getirmektedir.

Bu defterler muhtemelen ilmuhaber koçanlarının verildiği tarihe göre tutulmuş olabilirler. Erken 
tarihli (r. 1277–1287/m. 1861-1871) ilmuhaberler ev, tarla, bağ gibi arazi ve emlake ait iken, geç 
tarihlilerin (r. 1288-1289/m. 1872-1873 yılları ) tamamı vakıf arazilerine aittir. Bazı defterlerde 
“tamamen fihriste geçmiştir” ibaresi kaydı bulunmaktadır.

İçerik olarak yoklamadaki bilgilerin hemen hemen aynısına sahip olan ilmuhaberde; arazinin 
bulunduğu “yer” (Liva, kaza, kasaba, karye), “hududu”, “miktarı” (dönüm, tohum), “cinsi” (öşürlü, 
bedel-i öşürlü, resimli), “cihet-i i’ta-yı sened”, “mutasarrıf olacak kimesne”, “hak ediş şekli” (ferağ, 
intikal, hakk-ı tapu, mahlul-ı sırf), “değeri” (bedel-i ferağ, kıymeti) ve “harç” başlıkları bulunmaktadır. 

4 “ Tapu katibi bir köyün böyle (Yoklama) defterini yapıp ve umum arazisini yazıp köyce karar verilenleri İhtiyar Meclisi’ne dahi tasdik 
ettirdikten sonra başka köye mübaşeret olunmaksızın bir taraftan tanzim olunacak İlmuhaber koçanlarını hemen dolduracaktır…” (Düstur, 
Birinci ter tip, c. 2, sh. 61-69, t. 1276.)
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İlmuhaberin en altında ise veriliş tarihi ile ilgili görevlilerin (Sandık Emini, Muhasebeci, Hakim) 
mühürleri bulunmaktadır. 

Vakıf arazisi veya dükkanına ait ilmuhaberlerin formatı da yine pek farklı değildir. Ancak bunlarda 
arazi veya emlakın hangi vakfa ait olduğu bilgisi de yer almaktadır. Ayrıca bu ilmuhaberlerde veriliş 
tarihinin yanında yetkili olarak Vakıf Mütevellisi ve Evkaf Müdürü’nün mührü olduğu görülmektedir.

4-MEVAKİ DEFTERLERİ
Toplam 15 adet olan ve “Mevkiler” anlamına gelen bu defter serisinin ne amaçla tutulduğunu 

veya kullanıldığını gösterir açık bir bilgi bulunmamaktadır. Muhtevadan anlaşıldığı kadarıyla 
defterler, haritalarda dahi bulunmayan ve ancak yörede yaşayanlar tarafından bilinen kırsal yer 
isimleri (Akçeşme-Ağılardı-Elekçi çeşmesi gibi) ile yine muhtemelen buralarda arazileri bulunan 
kişilerin isimleriyle tapu numaralarını muhtevidir. Arazinin yerinin tarifinde kullanılan ve “kırsal 
adres” diyebileceğimiz bilgileri içeren bu defterler de ‘merkez’ ve ‘köyler ‘ sistemiyle düzenlenmiştir. 
Köylere ait defterlerin kapağında ve başındaki sayfada alfabetik olarak kayıtları bulunan köy isimleri 
ve sayfa numaraları yazılmıştır. Köylere ait defterlerde merkezinkinden farklı olarak sayfa başına 
mevki ismi değil sadece köyün adı yazılmıştır. Bu defterlerde tarih bulunmamaktadır.

5-DAİMİ DEFTERLERİ
Arazi ve emlak yoklaması esnasında gayr-i menkullere takdir edilmiş olan harçların müteakip 

yıllarda tahsil edilmesiyle ilgili defterler olup Arazi Kanunnamesinin uygulanma sürecinin rutin bir 
işlemine ait defter serisidir. Harçların veya ihale bedellerinin tahsil edildiği yıllara göre ve kazalarıyla 
birlikte bütün vilayete ait defterlerdir. Bazıları ‘Daimi’, bazıları ‘Hasılat’ veya ‘Daimi Hasılat’ olarak 
isimlendirilmiştir ve r. 1289-1330 (m. 1873-1914) yılları arasına aittir.

6-ZABIT DEFTERLERİ
Yoklama işlemi tamamlanan emlak ve arazinin kişiler tarafından başkalarına satış, ferağ veya 

intikal gibi işlemlerin kaydedildiği defterlerdir. Rumi takvim esas alınarak her ay 1 numaradan 
başlamak suretiyle r. Mart 1315 (m. Mart.1899) ’ten m. Mart 1927 tarihine kadar -arada birkaç adet 
eksik olsa da- düzenli bir şekilde Osmanlıca (1927’den sonra ise Latin alfabesi) olarak tutulmuşlardır. 
Tamamı eski tasnifte ve 44 adet olan zabıt defterleri de içerik olarak; sağ taraftaki sayfada, “Sıra 
Numarası”, “Mevki ve Mahal”, “Nevi ve Cinsi”, “Hududu”, “Mikdarı”, “Cihet-i Tasarruf”, “Hangi 
Defterden Naklolunduğu”, “Mutasarrıf Olacak Kimse”; sol taraftaki sayfada ise; “Tahsilat”, “Yekün 
Hasılat”, “Bayi’ ve Fariğlerin Mühür Mahalli”, “Muarriflerle Komisyon Hayetinin ve Mütevelli veya 
Vekilinin Mühürlerine Mahsus Hane”, “Mülahazat”, “Haciz ve Rehin Muamelatı”, “Hangi Deftere 
Naklolunduğu” başlıkları bulunmaktadır.

7- TAKRİR DEFTERLERİ
Zabıt Defterlerinin benzeri olan bu defter serisi tapu işlemlerini yapmak üzere taraflardan birinin 

veya ikisinin birden müdürlüğe gidemeyecek şekilde yaşlı veya hasta olması durumunda görevlilerin 
eve giderek gerçekleştirmiş oldukları işlemlerin kaydedildiği defterlerdir. Defterin kapağındaki 
“Mahallerinde İstima’ Edilen Takrire Ait Defterdir” başlığı da bunu açıkça ifade etmektedir. Zabıt 
Defterlerinden farkı bunlarda tapu işlemine şahitlik eden kişilerin de mühürleri ile takririn gerçekleştiği 
yer de yazılmasıdır. 

8- MÜTEFERRİK DEFTERLER
Yukarıda ayrıntılı şekilde verdiğimiz defterler müdürlüklerin asli işeriyle ilgili defter serileridir. 

Bunlardan başka bir kısım defterler daha vardır ki bunlar, dairenin işlerinin yürütülmesinde kullanılan 
yardımcı defterler veya müdürlüğün rutin bürokratik işlemleriyle ilgili olup ‘Müteferrik’ adıyla tasnif 

edilmişlerdir. Bu defterleri şu başlıklar altında toplamak mümkündür:
a-Atik Kayıt Defterleri: Muhtemelen Yoklama işlemi sırasında karşılaştırma yapmak üzere ihtiyaç 

duyulan eski kayıtlar olup talep üzerine merkezden gönderilen defterlerdir. Tarih olarak r. 1279 (m. 
1863) yılına kadar geri gitmektedir.

b-Vakıf Defterleri: Atik defterler gibi aynı amaçla merkezden gönderilen ve Balıkesirdeki Zağnos 
Paşa, Mirahor Hasan Paşa gibi vakıflara ait kayıtlardır.

c-Haciz, İpotek ve Rehin Defterleri: Arazi ve emlakin bankacılık veya mali konularıyla ilgili 
işlemlere ait kayıtlardır.

d-Memurin Sicil Defterleri: Müdürlüğün vilayet bazında çalışanlarına ait sicil kayıtlarını 
içermektedirler.

e- Zimmet Defteri: Gelen-giden evrakın teslim edildiğine/alındığına ait defterler.
f-Teftiş Defterleri: Muhtelif tarihlerde yapılan teftişlerin raporlarını havi defterlerdir.
g-Muhacirin İskan Defteri: Balıkesir’e göç edip yerleştirilen muhacirlere dair defterdir.

II-BELGELER
Balıkesir Tapu Müdürlüğü arşivinde oldukça çok miktarda belge de bulunmakta olup 

-inceleyebildiğimiz kadarıyla- bunların tamamı, Zabıt Defterlerinde kayıtları yapılmış olan günlük 
işlemlerin evrakıdır. Emlak ve arazi sahiplerinin yapmış oldukları alım-satım, ferağ ve miras intikal 
işlemlerine ait, ilmuhaber, tapu, dilekçe, kimlik belgesi vs evrak, her biri bir işleme ait olacak şekilde 
bir araya getirilip dağılmaması ve kaybolmaması için iple dikilmiş ve evraklar dörde katlanarak, 
üzerinde işlem tarihi ile defterdeki kayıt sıra numarasının yazılı olduğu kağıt bir şerit ile çevrilmiştir. 
Bir güne ait evrak bazen bir zarf içerisine konulmuş veya zarfa konulmadan ayrı ayrı olacak şekilde 
bir aylık evrak bir araya getirilerek iple bağlanmış ve bir kulakçığa da tomarların ait olduğu ay ve yıl 
yazılmıştır. Bu evraklar dosya usulü veya ince tasnif yapıldığında, Zabıt Defterlerindeki her işlemin 
gerektiğinde belgesine de ulaşılmış olacaktır.  

B-Akademik Değer
Yukarıda haklarında detaylı olarak bilgi vermeye çalıştığımız defter ve belgeler, 1950’li yıllarda 

Balıkesir’in kadastrosunun yapılmış olması sebebiyle, artık sadece bir arşiv malzemesi özelliği 
taşımaktadır ve günümüzde ancak hukuki bir anlaşmazlık durumunda mahkemelerce nadiren müracaat 
edilmektedir. Fakat arşivin akademik değer taşıyan fevkalade bir bilgi hazinesi olduğu muhakkaktır. 
Bunların da en değerlisi şüphesiz “Yoklama Defterleri” ve “Mahlulat Defterleri” dir. 

Bu defterler, demografik açıdan mahalle veya köylerde –en azından-arazi ve emlaki bulunan- 
kimlerin yaşadığını kayıt etmenin yanında; yakın zamanda Osmanlı Arşivlerinde araştırmaya açılan 
Nufus Defterlerini de destekler mahiyettedirler. Yine Türkiyenin göç alma açısından önemli bir şehri 
olan Balıkesir’e zaman zaman gerçekleşen göçlerin nerelerden olduğunu, muhacirlerin –kendisine 
arazi ve emlak verilenlerin- kimler olduğunu,  nerelere yerleştirildiklerini öğrenmek mümkündür. 

Bir nevi ‘Osmanlı’nın son Tapu-tahriri’ diyebileceğimiz bu kayıtlar sayesinde köylerdeki ve 
merkezdeki mülk, vakıf, boş arazi, orman gibi arazilerin yanında, değirmenler ve fabrikalar hakkında 
da bilgi edinilebilir ki bu bilgilerin tarih itibariyle Temettuat kayıtlarından sonraya ait olması ayrıca 
önem arzetmektedir. Ayrıca köylerin ve merkezin ne kadar ve ne tür (tarla-bağ yeri-bağ olarak veya 
mülk-vakıf-orman-boş gibi) araziye sahip olduğu, bunların dönümünün fiyatının ne olduğu, hangi 
köyün arazisinin tımar olduğu vs bilgileri edinmek de mümkündür. Tüm bu veriler, kaynak eksikliği 
nedeniyle çok kısır kalan köy tarihi çalışmalarının –defterlerin ait olduğu döneme ait- zenginleşmesini 
sağlayacak niteliktedirler. 

Çarşı defteri ise; Salnamelerde toplam rakam olarak bilgi verilen Balıkesir esnafı hakkında en 
teferruatlı olarak malumat edinilebilecek tek kaynaktır denilebilir.
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İlmuhaber defterleri, Yoklama Defterlerindeki bilgilerin geçici tapu haline dönüştürülmüş hali 
olduğu için farklı bir şey değildir. Ancak bu kayıtlardan da vakıf olan ve olmayan arazileri daha net 
olarak tespit etmek ve vakıf arazilerin nereler olduğunu görmek mümkündür.

Defterler hakkında söylediğimiz tarihi kaynak olma özelliklerinin yanında bunlar ayrıca coğrafi 
açıdan da önem arzetmektedir. Kırsal alanlardaki mahalli yer adlarını barındıran “Mevaki Defterleri”i 
de bu çerçevede değerlendirilebilirler.

“Daimi” veya “Daimi Hasılat Defterleri” de Arazi Kanunamesinin uygulanması esnasında 
tutulmuş rutin bir işleme ait defterler olduğundan, sadece arazilerin harçlarını toplu olarak görmek ve 
vilayet bazında toplamı öğrenmek için kullanılabilirler.

“Zabıt” ve “Takrir Defterleri” ile bunlara ait “Belgeler”, Arazi Kanunnamesi uygulaması 
sonrasında, artık tapu işlemlerinin belli bir prosedüre bağlandığı defterler olduğu için bu işlemlerin 
nasıl bir seyir izlediğini öğrenmenin yanında bu kayıtlar, aynı zamanda şehrin fiziki gelişmesinin takip 
edilebilmesi imkanını da sağlamaktadır. Günümüzden geriye doğru giderek herhangi bir yapının nasıl 
değişimler geçirdiğini, sahiplerinin kimler olduğunu vs. öğrenmek mümkündür. Bu aynı zamanda 
binaların, parsellerin, adaların, meydanların, sokakların, caddelerin, mahallelerin tarihidir ki bu da 
şehrin tarihine, başka yerde bulunamayacak bilgiler sağlamaktadır.

Müteferrik Defterlerin ise zaten isimleri bize akademik değerleri hakkında yeterli ipuçları 
vermektedirler.

Sonuç
Mahalli arşiv olarak –Şer’iye Sicilleri dışında- elimizde kalan nadir arşiv malzemesi olan Tapu 

Arşivlerinin akademik değerleri hakkında şüphesiz daha çok şey söylenebilir. Fakat burada amacımız 
bu malzemeyi tanıtmak ve dikkat çekmekti. Tüm şehirlerde olması muhtemel olan bu arşivlerin bir 
an önce tasnif edilmesi ve araştırmaya açılması akademi dünyası ve de ülke için bir kazanç olacaktır.

ÖZET

Osmanlı askerî, malî ve sosyo-kültürel yapısına yönelik çalışmalar her geçen gün artmaktadır. 
Bu yöndeki uğraşlara, vizyon ve misyonlarını giderek yenileyen kurumların çalışmaları da 
şüphesiz renk katmaktadır. Osmanlı tarihinin ilk dönemlerine kadar giden köklü bir geçmişe 

sahip Defterhâne-i Hâkanî Nezâreti Arşivi, hiç şüphesiz bu yöndeki çalışmaların en temel kaynaklarına 
haiz oldukça önemli bir başvuru merkezidir. Osmanlı siyasi, idârî, malî ve sosyo-kültürel yapısına dair 
oldukça önemli bilgiler ihtiva eden arşivde, zengin muhtevasıyla dikkati çeken İlm ü haber Defterleri 
önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Defterler, özelde Defterhâne-i Hakâni Nezâretinin 
işleyişi genelde ise Osmanlı İmparatorluğu tarihine dair birçok farklı konuya ışık tutacak mahiyettedir. 
Kanaatimize göre bu konulardan biri günümüzde de oldukça popüler olan yabancıların mülk edinmesi 
meselesidir.  

A NEW TYPE OF NOTEBOOK; WAS CLASSIFIED IN THE ARCHIVE OF KUYUD-I  
KADİME TYPE: “DEFTER-İ HÂKANÎ İLM Ü HABER” NOTEBOOKS AND THIS 
NOTEBOOKS THE ACQUISTION PROPERTY OF FOREIGNERS IN THE OTTOMAN 
EMPIRE OVERVIEF

ABSTRACT
The studies intended for military, economic and socio-culturel have been increasing day by day. 

The studies of institutions, which have renewed their own vision and mission increasingly, also add 
color to those kind of studies. The archive of the Ministry “Defterhâne-i Hâkanî”, has a rootly-history 
that goes to the first term of Ottoman, is undoubtly an important application center during that archive 
has the basic sources of these kind studies. In the archive which has quite important information 

KUYUD-I KADİME ARŞİVİNDE TASNİFİ YENİ YAPILAN BİR DEFTER TÜRÜ: 
DEFTER-İ HÂKANÎ NEZARETİ İLM Ü HABER DEFTERLERİ VE BU DEFTERLERDE 
YABANCILARIN OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA MÜLK EDİNMELERİNE BAKIŞ

Murat ALANDAĞLI
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü / TÜRKİYE
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regarding political, administrative, economic and socio-culturel construction of Ottoman; “İlm ü Haber 
Notebooks”, attract attention by having rich content, appear as an important source. The notebooks are 
in the nature of setting light to mechanism of the Ministry of “Defterhâne-i Hakânî” as private; many 
different issues related to Ottoman Empire history as common. In our views, one of these issues is 
owning property of foreign people that is also very popular nowadays.

KUYUD-I KADİME ARŞİVİNDE TASNİFİ YAPILAN YENİ BİR DEFTER TÜRÜ: 
DEFTER-İ HÂKANÎ NEZARETİ İLM Ü HABER DEFTERLERİ VE BU DEFTERLERDE 
YABANCILARIN OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA MÜLK EDİNMELERİNE BAKIŞ

Giriş
Dünyanın ilk uygarlıkları olarak bilinen Mezopotamya, Hitit, Mısır ve Roma medeniyetlerinde 

arşivlerin olduğu bilinmektedir. Fakat esas olarak arşivcilik faaliyetleri, XVI. yüzyılda sistemli bir 
şekilde artmaya başlamıştır. Bu dönemde özellikle feodal yönetim anlayışının arşivleri, bir hak 
doğuran veya bunu ispat eden bir kazâî senet (titre) olarak görmesinin söz konusu gelişmedeki 
payı yadsınamaz.1 Zira Ortaçağ Avrupa’sında meydana gelen savaşlar; birçok vesika ve belgenin 
kaybolmasına yol açmakla birlikte, kilise ve manastırlarda da şahsi çıkar amaçlı bazı sahte belge ile 
vesikanın yazılmasına neden olmuştur. Bu durum gerçek ile sahte belge ayrımını sağlayacak nüansları 
kaçınılmaz kılmıştır. Tesirini her geçen gün artan benzeri olayların ortaya çıkardığı zorunluluk, 
esasında “pratik bir ihtiyaç” olarak ifade edilen diplomatik ilmi’nin2 de doğmasını sağlamıştır.3 

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan hemen sonra diplomatik ilminden yararlandığı ve hatta 
geliştirdiği söylenebilir. Zira merkezi denetim esasına göre idare edilen İmparatorlukta, diplomatik 
ilminin gelişimi, belli bir köklü geleneğin ürünüdür.  Nitekim İlhanlı, Fars, Arap ve Bizans’ın yanında 
Latin diplomatikasından etkilenerek belli bir bütünlük kazandığı bilinen bir gerçektir.4 

XVII. yüzyıl ortalarından itibaren Osmanlı diplomatikasında belli konuları içeren özel defterler 
hazırlanmaya başlanmıştır.5 Bilindiği üzere Tanzimat ile birlikte kurulan yeni müessese veya bakanlıklar, 
Bâb-ı Âlî’de olduğu gibi kendi özel arşivlerini oluşturmuşlardır. İmparatorluğun kuruluşundan itibaren 
önem arz eden toprak-arazi ile ilgili yazışmaların yer aldığı Kuyûd-ı Hakâni Arşivi, bu noktada farklı 
bir öneme sahiptir. Zira, İmparatorlukta başta askeri, siyasi, mali ve sosyo-kültürel birçok müessesenin 
temeli bilindiği üzere arazinin işletilmesi esasına dayanmaktaydı. Bu nedenle Kuyud-ı Hâkanî, birçok 
farklı kalem ve konuda yazışmaların yer bulduğu bir arşiv haline gelmiştir. Nitekim 1871 tarihinde 
Defter-i Hâkanî Nezareti adını almış olan kurumun belge yoğunluğunu, karşılaşmış olduğu mahzen 
sıkıntısından da anlamak mümkündür. Kurumun, yoğun muamelatı nedeniyle arşiv mahzeni tedarikinde 
sıkıntı yaşandığını Abdurrahman Şeref Bey’in kaleminden dökülen dizelerden de anlayabilmekteyiz. 
Defter-i Hâkanî Nezareti’nin iki mahzeninin bulunduğunu işaret eden Abdurrahman Şeref Bey’in 
tasvirleri bizlere bu mahzenler arasındaki ehemmiyeti anlayabilme fırsatı da sunmaktadır.6 Ayrıca 
1 İsmet Binark, Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı Yayınlar,. Ankara 1980, s.22, 23.
2 Diplomatik ilminin doğuşu XI yüzyılda dini nüfuz sahibi papalık ile siyasi nüfuz sahibi krallar arasındaki çekişmelerin neden olduğu bazı 
belgelerin tahribine varan kimi uğraşların neticesinde zorunluluk olarak doğmuştur… Bilgin Aydın-İshak Keskin, “Osmanlı Bürokrasisinde 
Evrak Sahteciliği, Diplomatik ve Diplomatika Eğitimi”, İsam, Osmanlı Araştırmaları, (Edt. İnalcık, Erünsal vd.), S XXXI, İstanbul 2008, s. 
212,213.
3 Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Kubbealtı Akademisi Kültür ve San’at Vakfı Yayınları, İstanbul 1994, s. 4. ; 
Nejdet Gök, “Osmanlı Beratları Kapsamında Diplomatika İlmi veya “İlm-i İnşâ”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S 20, 
Konya 2008, s.733.
4  Nejdet Gök, agm. s. 731, 739. ; Kurulmuş olduğu topraklarda dünya tarihinde rastlanılan en eski antlaşma olarak bilinen Kadeş Antlaşması 
(M. Ö. 1270) başta olmak üzere, Roma, Bizans, Uygur ve Çin diplomatik kaidelerine dair oldukça zengin bir izin şekillendirdiği Osmanlı 
diplomatik ilmi bu nedenle zengin bir yazı, belge, dil, şekil çeşitliliğine sahiptir. M. Kütükoğlu Osmanlı Belgelerinin…, s.5.
5  Suraıya Faroqhı, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir? Kaynaklara Giriş, (Çev. Z. Altok), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999, s.51.
6 “iki kat demir kapısı bulunan muntazam bir şekilde düzenlenmiş manevi kıymeti nedeniyle giriş-çıkışların belli bir ritüel dahilinde 
gerçekleştiği atik defterlerin yer aldığı kuyud-ı Hâkanî mahzeni diğerinin ise ferağ ve intikal işlemlerinin yer aldığı mahsenin ise hayli dağınık 
ve rutubetli olduğundan bahseder….”, Belgelerle Arşivcilik Tarihimiz (Osmanlı Dönemi), C I, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Yayınları, Ankara 2000, s.33,34

onun, çok önemli bir manevi havaya sahip, giriş-çıkış ve çalışma esaslarının belli bir nizâm dâhilinde 
yapıldığını vurguladığı mahzen de bulunan önemli defter türlerinden biri de ilm ü haber defterleridir. 
Makalede, Kuyûd-ı Kadime Arşivinde tasnifi yapılan yeni bir defter türü olarak gördüğümüz ilm 
ü haber defterleri muhteva ve şekil olarak incelenecektir. Ağırlıklı olarak defterlerin şekil olarak 
incelenmesinin akabinde arazi ile ilgili uygulamalar ve bu uygulamaların imparatorluk idaresine 
tesiri (sosyo-kültürel, mali ve bürokratik olarak) ile yabancıların mülk edinmesi gibi konular üzerinde 
durulacaktır. 

A- İLM Ü HABER DEFTERLERİNİN ŞEKİL OLARAK İNCELENMESİ
I- İlm ü haber Defterlerine Genel Bir Bakış
a- İlm ü haber/İlm ü haber Defteri Nedir?
İlm ü haber kelimesi etimolojik olarak; “bir kimsenin yer, hal, medeni durumu gibi birçok bilgiyi 

ihtiva eden belge; herhangi bir şeyin teslim alındığını gösterir evrak veya anonim şirketlerde sonradan 
hisse senetleriyle değiştirilmek üzere verilen geçici belge” anlamlarına gelmektedir.7 Bu tanımların 
yanında, ilm ü haber esas olarak Osmanlı diplomatikasında, bir daireden diğer bir daire veya 
dairelere mevcut bir husus, kararı iletmek maksadıyla yazılan belge olarak tanımlanabilir.8 Osmanlı 
diplomatikasında Sadrazam buyruğu, Padişah iradesiyle kesinleşen kanun ve nizamnâmelerin ilgili 
kalemlere ilm ü haberler vesilesiyle bildirildiği bilinmektedir. Diğer taraftan memuriyet tayinlerin de ilm 
ü haberler vesilesiyle yapıldığını belirtmemiz gerekmektedir.9 Tanımlarından da anlaşıldığı üzere ilm 
ü haber, öncelikle bir mesele hakkında kurumlar arası yapılan yazışmaları konu edinmektedir. Dönem 
itibariyle teknoloji günümüzdeki kadar gelişmemiş olduğundan, (Günümüzde tüm resmi kurumların 
gelen-giden evrak kayıt sistemi bulunmaktadır.) söz konusu yazıların ilgili olduğu kurumlarca kayıt 
altına alındığı düşünülebilir. Bu nedenle, Kuyud-ı Hâkanîye ait ilm ü haber olduğu gibi Hazine-i Evrak 
ve Evkâf Nezaretlerinde10 de ilm ü haberlere rastlamak mümkündür. Bu konuda dikkatimizi celp 
edecek bir başka gerçek ise idari, askeri ve mali yönü ağır basan belgelerin, günümüzde birden fazla 
nüshasına rastlanılmasıdır. Bu uygulama İmparatorluğun, temel işleyiş düzeninin sistemli ve hızlı bir 
şekilde sağlanmasına yönelik geliştirilmiş politikaların bir ürünü olsa gerek. Kütükoğlu’nun tasnifine 
uygun olarak sınıflandırabileceğimiz ilm ü haberlerin, XIX. yüzyılda değişen idari düzenlemelerin de 
etkisiyle artan diplomatik ve bürokratik çeşitlilik nedeniyle değişime uğradığı görülmektedir.11 İlm ü 
haberlerin belli bir nizam dahilinde kaydedildiği defterlere ise ilm ü haber defterleri denilmiştir.

b- Defterlerin Yazım Kaideleri
 İlm ü haberlerin düzenlenme ve şekil bakımından kendilerine has bir usulü bulunmaktadır. 

Elkâp kısmının olmayışı ve irade, buyruldu ile arzuhalden yola çıkılarak konuya giriş yapılması bu 
bakımdan ön plana çıkan özellikleri arasında değerlendirilebilir.12 Kapsamı konuya göre değişse de en 
7  Meydan Larousse, Sabah Gazetesi Yayınları C 9, s. 458. Ayrıca resmi daireye verilmek üzere muhtarlık veya bir daire tarafından herhangi bir 
kimsenin durumunu belirtmek için hazırlanmış olan tasdikli vesika olarak da tanımlanabilir. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik 
Lûgat (Eski ve Yeni Harflerle), Aydın Kitapevi Yayınları, 19. Baskı, (Haz. A. S. Günayçal) Ankara 2002, s. 430.
8  M. Kütükoğlu Osmanlı Belgelerinin…, s.295. ; Mübahat S. Kütükoğlu, “İlm ü haber”, TDV. İslam Ansiklopedisi, C 22, İstanbul 2000, s.151. 
; Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, (Haz. Y. İhsan Genç vd.), III. Baskı, Başbakanlık Basımevi, Ankara 2010, s.196.
9 Kütükoğlu “İlm ü haber”…, s.151.
10 İlm ü haber defterleri, Vakıf yetkilileri ile vekillerinin verdiği vesikalara dair kayıtları ihtiva eder… http:www.vgm.gov.tr 
11 Kesin bir hüküm ya da kararı bildirmek için yazılanlar, Bir memuriyete tayin bildirmek için yazılanlar, Belge tanzimi için yazılanlar, 
Herhangi bir bilgiyi paylaşmak için yazılanlar olmak üzere dört ana başlıkta incelenebilir. Ayrıca Cevap İlm ü haberi ve İlm ü haber tezkeresi 
ile kaimesi olmak üzere iki seçenekten de bahsetmektedir. Ancak incelediğimiz ilm ü haber defterlerinde bu yönde düzenlenmiş ilm ü haber 
kayıtlarına rastlanılmadığı için yer verilmemiştir. M. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin…, s.295-300.
12 Defter-i Hâkanî Nezaretine ait İlm ü haber Defterindeki ilm ü haberlerin şekil olarak tasvirine dair şu şekilde bir izah yapılabilir. İlm ü 
haberin sağ üst kısımda “Bab-ı Ali Daire-i Sadaret-i Uzma Mektubi Kalemi, Adet” yazıldıktan sonra kâğıdı ortalar şekilde “Şuray- Devlet 
Mülkiye Dairesinin 3335 numaralı mazbatasının suretidir.” yazılır ve konuya giriş yapılır. Konunun sonunu ise genellikle hicrî ve rumî olarak 
düşülen tarih düşürülmüştür. Belgenin sağ alt kısmında “Vezir-i a’zam Mehmed Kamil” Sol alt kısmında ise “Sadaret mektubi” yazılmıştır. Bu 
şablonu “Şurayı devlet mülkiye dairesinden sureti balada muharrer mazbatası mucibince Defter-i Hâkanî Nezaret-i Celilesinden icra-i icabına 
himmet buyrulması” şeklinde yapılacak işleme dair, ilgili birimi işaret eden ve farklı bir tarihin (işlem tarihini) düşüldüğü ikinci kısım takip 
etmektedir. TKG. KK. İLMd., No:22, s.1-2.
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nihayetinde “…iş bu ilm ü haber verildi.” şeklinde neticelenmektedir. Belgelerin sol alt kısmında tarih 

ve imzalar yer almaktadır.13 Genelde eni dar ve uzun boylu defterlerin sayfalarının üst kısmında belli 

bir boşluk bırakıldıktan sonra yazıma başlanıp, yeterli olmadığı durumda ise diğer sayfadan devam 

edilmesi şeklinde bir kayıt yöntemi izlenmiştir.  Fakat özellikle bazı defterlerde rastladığımız örnekler, 

kimi durumlarda bu yöntemin dışına çıkıldığını ortaya koymaktadır. Nitekim sayfa bitmeden diğer 

sayfaya geçilmiş ve her iki sayfanın alt kısımlarına söz konusu ilm ü haber ile ilgisi bulunmayan 

başka ilm ü haberler yazılmıştır.14 Tarihsel kronolojik bir kayıt metodu izlenmiş olmakla birlikte bez, 

deri ve kartondan oluşan kapakları üzerine, ele alınan dönemi gösteren tarih aralıkları belirtilmiştir.  

Bunun yanında bazı konularla ilgili gönderilen tezkere veya ilm ü haberlerin ilgili konuların yer aldığı 

sayfada mümkün oldukça belgenin yanına iliştirildiği görülmektedir.15 Defterlerin pek çoğunda sayfa 

numarasının sonradan verildiğini, numaraların kurşun kalemle yazılmış olmasından anlayabilmekteyiz.

 c- Defterlerde Kullanılan Kâğıt

İlm ü haberlerin kapsamına göre kullanılan kâğıtlar da değişiklik göstermektedir. Nitekim uzunluk, 

kısalık durumuna göre, müzekkerelik (orta boy) ve takrirlik (büyük boy) kâğıtların karnıyarık16  olarak 

da ifade edilen bir yöntemle defter haline getirilmesi yoluna gidilmiştir. Oldukça kaliteli ve iki yakalı 

kâğıtlara, özellikle XIX. yüzyılda ortaya konulan bazı istatistikî veri veya sıralı bilgilerin işlenmesi 

noktasında yaşanılan sıkıntının, harita metot (kareli) sayfa veya sayfalara işlenerek ilgili bölüme 

iliştirilmesi şeklinde aşıldığını anlayabilmekteyiz.17

d- Defterlerde Kullanılan Yazı Karakterleri

Kuyûd-ı Kadime arşivinde yer alan 1237 (M. 1822/1823) tarihli ve bir numaralı ilm ü haber 

defterinin büyük bir bölümünde siyakat yazı karakteri kullanılmıştır. Diğer tüm defterlerde bazen 

divanî yazı kullanılmış olsa da çoğunlukla rik’a yazı karakteri kullanılmıştır.18 Yazımlarda, genellikle 

siyah ve fakat kimi zaman da mavi mürekkep kullanılmıştır. Bunun yanında özellikle bazı defterlerde 

ilm ü haberlerle ilgili başlıkların olmadığı görülmektedir. İşte bu defterlere, sonradan yazıldığını 

düşündüğümüz farklı bir karakter ve renk (kırmızı mürekkep) ile özet veya başlıklar ilave edilmiştir.19 

Kimi defterlerde, Defter-i Hâkanî Müdürlüklerine ait mühürlere rastlanılması dikkatimizi çeken diğer 

bir önemli değişikliktir. Bu mühürler, ilgili müdürlüğe ait belgelerin hemen altında yer almaktadır.20

13 M. Kütükoğlu Osmanlı Belgelerinin…, s.295.
14  TKG. KK. İLMd. D. No: 8, s.43/b, 44/a.
15  Osmanlı Kibrit Fabrikasının inşa edileceği mahal ile ilgili Bab-ı Ali’den Defter-i Hâkanîye gönderilen tezkere de Küçük Çekmece köyü 
ile İstanbul arasında sahilden beşyüz metre kenarda bir yerede inşası 22 Ağustos 1309 tarihli bir tezkere defterin 26. sayfasında bulunması-
na rağmen konuyla ilgili bir başka tezkerenin daha sonrtadan gelmiş olmasından olsa gerek ilgili sayfanın yanına iliştirilmiştir. TKG. KK. 
İLMd. D. No: 15, s.25, 26. 
16  Bir sayfanın iki sütun halinde düzenlenerek ortadan iplerle bağlanış defter haline getirilmesi.  M. Kütükoğlu Osmanlı Belgelerinin…, s.299.
17  TKG. KK. İLMd. D. No: 10, s.62,63,134,135.; TKG. KK. İLMd. D. No: 15, s.43, 44.
18  TKG. KK. İLMd. D. No: 1,2,3,4 vd.
19  TKG. KK. İLMd. D. No: 1, 2,3,4…vd.; TKG. KK. İLMd. D. No: 7, s.6/b, vd..
20  “Defter-i Hâkanî Bağdad Vilâyeti 1309”, TKG. KK. İLMd. D. No: 129, s.77.

Bağdad Vilâyeti Defter-i Hâkanî Müdüriyeti’nin Fi: 17 Rebi’ül-Âhır sene 209 ve Fi 7 Teşrîn-i 
Sânî sene 1308 tarihli ve 160 Numrolu Tahrirât (Defter-i Hâkanî Bağdad Vilâyeti)

e- Defterlerde Rastlanılan Mükerrer Kayıtlar
Çok az da olsa bazı defterlerdeki belgelerin üzerine bir işaret konularak sağ üst kısmına 

“mükerrerdir.”21 şeklinde bir ibare düşürülmüştür. Hatta kimi belgelerin ortalı bir şekilde yukarıdan 
aşağıya doğru çekilen bir çizgi ile işaretlendiği ve üzerine “mükerrer kayd olundu” veya “Bir varaka 
yukarıda kaydı vardır.” şeklinde mükerrer kayıt düşüldüğüne dair atıflar da yapılmıştır.22 Yine bazı 
kayıtların üzeri çizilerek ilgisiz, hatalı veya yanlış yazılmış olduğu vurgulanmıştır. Tüm bu örnekler, 
esasında Osmanlı diplomatikasının en önemli özelliklerine, ilm ü haber defterlerinde de rastlamamız 
fırsatı sağlamaktadır. İmparatorluk, diplomatik bir esas olarak “kaydın yanlış yazılmaması, yanlışlıkla 
yazılır ise silinmemesi ve sadece yazılan yazının okunabileceği şeklinde bir işaretin konulmasını 
esas edinmiştir. Hiç şüphesiz bu vesileyle kayıtları inceleyen kişilerin en ufak bir şüphe, tereddütte 
düşmemesi de sağlanmış oluyordu.23

II- İlm ü Haber Defterlerin Şekil Özellikleri
Toplam otuz adet ilm ü haber defteri üzerinde yapılan inceleme neticesinde, tarihsel olarak en 

eski defterin Kuyud-ı Hâkanî kalemine ait 1240/1248 (M. 1825/1826-1833/1834) tarihleri arasını 
kapsayan ve 131 sayfalık ilm ü haber defteri olduğu görülmektedir. Yine Kuyud-ı Hâkanî Kaleminin 
Evrak Şubesine ait 38 sayfalık ve 1324-1340 (M.1908/1909-1924) tarihleri arasını kapsayan defter ise 
en yakın tarihli olanıdır. Birkaç istisna haricinde defterlerin genel olarak fihristleri bulunmamaktadır. 
Kanaatimize göre fihristlerle ilgili olarak, kayıtların işlenmesi evresinde veya daha sonradan 
hazırlandığına dair iki farklı düşünce öne sürülebilir. Hemen hemen defterlerin tamamında kayıtlara 
başlanmadan evvel 5 ilâ 20 sayfa arasında değişen bir boşluk bırakılması, fihristlerin sonradan 
düzenlendiği kanısını ortaya koymaktadır. Hatta bazı durumlarda ayrılan sayfaların yeterli olmaması 
halinde defterin orijinal sayfasından ayrı olarak başka ebat ve kalitedeki kâğıtlara işlenerek devam 
edilmesi usulü de bu ihtimali kuvvetlendirmektedir.24 Fakat kimi defter fihristlerinin dikkatli bir şekilde 
incelenmesi neticesinde hayli önemli bir ayrıntı fark edilmiştir. Nitekim fihriste bulunan ve ilgili belge 
ile sayfasını işaret eden özet kısımdaki yazı karakteri ile ilgili belge-belgelerdeki karakterin aynı 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu ayrıntı, kâtiplerin ilm ü haberleri işlemeden önce fihriste veri girişi yapıp, 
daha sonra da esas belgeyi yazdıklarına dair bir başka görüşün de ortaya çıkmasını sağlamaktadır.25 

Ebat olarak 12/34 cm. ilâ 26/53 cm. arasında değişen oranda büyüklüğe sahip olan defterlerin, 
varak adetleri değişiklik göstermektedir. Defterlerin en düşüğü 14; en kapsamlısı ise yaklaşık olarak 
200 varaktan ibarettir. Bazı ilm ü haber kayıtlarının üzerine “Ruznamçe kalemine verilmiştir”, “İlm ü 
haber Ruznamçe kalamine verilmiş” veya “Ceride odasına verilmiştir.” şeklinde notlar düşülmüştür.26 
Bu notlar, bazı ilm ü haberlerin günlük kayıtların işlendiği ruznamçe defterlerine de işlendiğini 
ortaya koymaktadır. İncelenen defterlerde ilm ü haberlerin, genel olarak başlıklarının bulunmadığı, 
sayıca çok az olmakla birlikte talimatname, nizamname ile kimi sözleşmelere ait ilm ü haberlere 
başlık konulduğu görülmektedir.27 Diğer taraftan ilm ü haberler arasında genellikle belli oranlarda 
bir boşluğun bırakıldığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Bundaki temel gayenin ise söz konusu konu ile 
21  TKG. KK. İLMd. D. No: 7, s.8.
22  TKG. KK. İLMd. D. No: 6, s.40.
23 TKG. KK. İLMd. D. No: 129, s.90/b. ; TKG. KK. İLMd. D. No: 13, s. 89. Kimi belgelerin izerine ise “sehven, sehvenden” şeklinde 

yanlışlıkla yazıldığına dair not düşülmüştür. TKG. KK. İLMd. D. No: 14, s.125. 
24 TKG. KK. İLMd. D. No: 9, Fihrist. ; TKG. KK. İLMd. D. No: 17, Fihrist. ; TKG. KK. İLMd. D. No: 21, Fihrist. ; TKG. KK. İLMd. D. No: 

14, s.1-20.
25  TKG. KK. İLMd. D. No: 12, s.1-7.
26  TKG. KK. İLMd. D. No: 105, s.1,2,3,8,9,11, vd.; TKG. KK. İLMd. D. No: 105, s.6/b.
27  “Demiryolu ilm ü haberidir.” TKG. KK. İLMd. D. No: 5, s.17.
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ilgili değişiklik veya yeniliklerin bu boşluğa ilave edilmesi olduğu düşünülmektedir.28 Aynı defterin 
bir sayfasında hatta bir yıllık süreci kapsayan tüm sayfalardaki yazım şeklinin karakter olarak farklılık 
göstermesi kâtiplerin değiştiğini anlamamız açısından oldukça önemlidir.29

Bazı defterlerde belli bir konu işlendikten sonra bir hayli sayfanın boş bırakılarak başka bir 
konuya geçildiğine şahit olmaktayız. Bu durumda ele alınan konunun, önem olarak farklı bir 
mertebede yer aldığı ve belli konulardaki yazışmalardan ayrılmak maksadıyla ileri bir sayfaya 
yazıldığı kanısına varılabilir.30 İlm ü haber Defterlerinde ki birçok belgeye “Vezir-i A’zam…, Evkaf-ı 
Hümayun Mektupçuluğu, Defter-i Hâkanî Senedat-ı Umumiyesi Müdüriyeti, Defter-i Hâkanî Nezareti 
Encümeni” şeklinde gayet itinalı bir şekilde çember içine alınmış olan ibarelerle son verilmiştir.31

B- MUHTEVA OLARAK İLM Ü HABER  DEFTERLERİ 
I- İlm ü haber Defterlerindeki Sosyo-Ekonomik Konular 
a)Göç Olgusu, Muhacir İskânı ve Karye Teşkili 
İlm ü haber defterlerinde en dikkate değer konulardan biri, özellikle XIX. yüzyılda İmparatorluk 

coğrafyasında önemli bir problem olarak karşımıza çıkan göç olgusu ile ilgili düzenlemelerdir.32 
Muhacirler için yeni köy tesisi başta olmak üzere oluşturulan köylerin isimleri ile kimi idari 
düzenlemelerle alakalı pek çok veriye rastlanılmaktadır.33 Hatta bu köylere, Hamidiye, Mecidiye, 
Aziziye, Mahmudiye, Selimiye34 gibi son dönem Osmanlı padişahlarına atfen konulmuş isimlerin 
yoğunlukta olduğu dikkatlerden kaçmamaktadır. Osmanlı padişahlarının isimlerine atfen konulmuş 
olan isimlerin yanında, köylerin tesis edildiği bölgeye has bazı isimlerinde kullanıldığı malumdur. 
(Çatalkaya, Söğütlü, Serinyayla, Karşıyaka vd.) Bu durum iki şekilde ele alınabilir: İlk olarak, sıkıntılar 
içinde Balkanlar veya Kafkaslarda yurda dönen muhacirlerin, Osmanlı Sultanlarının ihsanına malik 
olmanın vermiş olduğu bir düşüncenin etkisiyle bu isimlerin konulduğu düşünülebilir. İkinci olarak 
da Osmanlı Sultanlarının, XIX. sonu ve XX. yüzyıl başlarında artan birçok olumsuzluk karşısında 
tarihsel bağları kuvvetlendirme gayreti zikredilebilir. 

Bazı defterlerin tetkiki neticesinde özellikle göç, iskân ve muhacir sevki gibi olaylarla ilgili 
yazışmaların bir defterde toplandığı anlaşılmaktadır. Bu kanı, ilm ü haber defterlerinin ilk bakışta belli 
bir sistem dâhilinde tutulduğunu ortaya koymaktadır.35 Defterlerdeki bu tür genel verilerin yanında 
Sofya kazasına Çerkez Muhacirlerin36 iskânı ile Biga Sancağına 5240 hane’nin 21.577 nüfusuyla 
birlikte iskân edildiği bilgisinin yanında37 İzmid Sancağı dâhilinde teşkil edilen köylere muhacirlerin 
iskân edilmesine dair oldukça özel izlere de rastlamaktayız.38 Ayrıca Ankara39, Teke40, Yozgat41, 
28  TKG. KK. İLMd. D. No: 5, s.74.
29  6 Şubat 1325 tarihli belgenin yazımı ile 10 Şubat 1325 tarihli belgenin yazımı aynı değildir. TKG. KK. İLMd. D. No: 22, s.55/a-55/b.
30  TKG. KK. İLMd. D. No: 97, s.73/b, 93/b.
31  TKG. KK. İLMd. D. No: 12, s.1-165.
32  Yücel Özkaya, “Osmanlı İmparatorluğunda XVIII. Yüzyılda Göç Sorunu” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih 
Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, C XIV, S 25, Ankara 1981, ss.171-203. ; Naci Şahin, “XIX. Yüzyıl Sonrasında Anadoluya Yapılan Göç 
Hareketleri ve Anadolu Coğrafyasındaki Sosyo-Kültürel Etkileri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C VIII, S I, Haziran 
2006, ss.63-82.
33  “Kozan Sancağında Haçin Kazasına tabii Kazancı ve Çörekli  karyelerinin Meke Kazasına ilhakı hakkında buyruldı-yı âli.”; “…se-
kiz aded karyenin Bandırma ve Manyas kazalarına ilhakı hakkında buyruldı-yı âli.”; “Konya vilayeti dahilinde Ilgın kazasında Ardahan 
muhacirlerinin teşkil etmiş oldukları karyenin Mecidiye nam-ı âliyyesiyle tevsiyi hakkında tezkere-i samiye.”;  TKG.KK.İLMd., D. No: 12, 
s.16/b,18/b,21,24,vd. T. 1306-1311.
34  TKG. KK. İLMd. D.No:15, s.98,99, T.22 Eylül 1317.
35 Genellikle muhacirine dair, şeklinde başlayarak herhangi bir bölgedeki muhacir sevki, iskânını konu edinen ilm ü haberlere de 

rastlanılmaktadır. TKG. KK. İLMd. D.No:6, s.27,28, T. 21 Temmuz 1278.
36  TKG. KK. İLMd. D.No:6, s.34, T. 3 Rebî-ül-âhır 1278.
37  TKG. KK. İLMd. D.No:15, s.43-44, T.1 Kânûn-ı Sânî 1311.
38  TKG. KK. İLMd. D.No:15, s.98,99, T.22 Eylül 1317.
39  Ankara vilayetinin merkez sancağına tabii Çubukâbâd Nahiyesinin Karabatak mevkiinde iskân olunan on dokuz hane muhacirin-i 
ilmiyenin teşkil ettikleri karyenin Mecidiye nam-ı âlisiyle tevsi’i…; TKG. KK. İLMd. D.No:10, s.155, T. 25 Kânûn-ı Sânî 1305. ; TKG. KK. 
İLMd. D.No:20, s.217, T.21 Kânûn-ı Sânî 1322.
40  Teke Sancağına 2.034 nüfustan oluşan ve toplam 527 haneden oluşan muhacirlerin iskânına dair irade; TKG. KK. İLMd. D.No:10, s.78, 
T. 13 Nisan 1303.
41  Yozgat Sancağı dâhilinde kâin Hamamözü nam mahalde muhacirin-i Çerâkesenin teşkil ettikleri karyeler hakkında irade-i seniyye (Karacalı, 
Sazlı, Kuruçeşme, Kalaaltı, Kocaçeşme, Kavak, Kızılcaterzi …) TKG. KK. İLMd. D.No:10, s.110, T. 30 Temmuz 1304.

Sivas42 vilâyetlerine muhacir iskânının yanında, mirî çiftliklere muhacir iskânı hakkında bir çift öküz 
ile işleyebileceği büyüklükteki arazinin her göçmen ailesine tahsisine43 dair çeşitli bilgiler ihtiva 
etmektedir. Bunun yanında özellikle Edirne örneğinde görüldüğü üzere herhangi bir vilayette bulunan 
kışlaklar ile burada bulunan küçükbaş hayvanlara dair bilgilere de rastlanılmaktadır.44

b) Vakıflar
İlm ü haber defterlerinde önemli bir diğer konu ise vakıflarla ilgili olanlarıdır.  Şeyh Mustafa 

Efendi45, Sultan Abdülhamid Han46 ve Sultan Beyazid Han-ı Veli47 vakıfları başta olmak üzere birçok 
mazbût ve mülhak vakıf’a ait kimi tezkere ile ilm ü haberlere rastlanılmaktadır. Miri veya vakıf arazilere 
mutasarrıf olanların borç karşılığında arazileri ipotek etmeleri ile ilgili 12 Nisan 1322 tarihinde tahrirat 
gereği borcunu ödemeden ölenlerin borçlarının tahsis edilmesi için önce terekeleri, kendi mülkleri 
yoluyla tahsil edilmesi48 ile tevsii intikal hakkındaki nizamname kaydına da rastlamaktayız.49 Ayrıca 
kimi gayrimüslim vakıfları50 ile özellikle taşrada bulunan miri vakıfların idare, devir51, tamir ve idareci 
tayinlerine dair hatt-ı hümayun da bulunmaktadır.52

c) Bazı İmtiyaz Sözleşmeleri
Bilindiği üzere XIX. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa sanayi ve ekonomik gelişimine 

ayak uydurma yolunda yoğun caba sarf ettiği önemli bir zaman dilimidir. Bu nedenle defterlerde 
başta demiryolu inşası olmak üzere rıhtım, liman inşası gibi çokça imtiyaz sözleşmesine dair bilgilere 
ulaşmamız da mümkündür. Zira Köstence53, Ankara54  Hicaz55 demiryollarının yapım56 ve onarım 
faaliyetleri ile demiryollarına yönelik bazı saldırılara dair bilgilere de rastlanılmaktadır. Bunun 
yanında Taş Ocakları Nizamnâmesi57, Dersaadette, Nafia Nazırı ile Mişel Paşa arasında yapılacak olan 
Rıhtım inşasına ait maddeleri ihtiva eden mukavelenâme58 ve son olarak da İzmid Kandıra örneğinde 
rastladığımız üzere hane inşasında kullanılmak üzere bir taş ocağının işletilmesiyle ilgili hazırlanmış 
ilm ü haberde önemlidir.59 

42 Sivas Vilâyetine gelen muhacirler için teşkil olunan köy ve mahallerin listesine de rastlamaktayız. (Devişin/Hamidabad, Söğüd önü/Binyan 
Osmanî, Nuri Zuri/Bayezid) TKG. KK. İLMd. D.No:20, s.198, T.14 Eylül 1322.
43  TKG. KK. İLMd. D.No:11, s.2/a, T. 8 Kânûn-ı Sânî 1296.
44  Edirne Vilâyetindeki kışlaklar;  (Öküz karyesinde Öküz Çışlağı, Atik Odalar Ağılı, Kara Mehmed Kışlağı, Büyük Yulaklı) aray Kışlakları 
(Nefs-i Saray Kışlağı, Orta Bayır Kışlağı, Kavacık Kışlağı, Kuru Dere Kışlağı, Sultan Yeri ve Geçid Başı Kışlağı…), tüm bu kışlaklarda ise 
45.000 koyunun bulunduğuna dair bir cetvele rastlamaktayız. TKG. KK. İLMd. D.No:8, s.64/b-65, T.3 Kânûn- Evvel 1297.
45  “… bir adet menzile dair 7 Haziran 1291 tarihli ilm ü haber …” TKG. KK. İLMd. D.No:97, s.69/b, T. 7 Haziran 1291.
46  TKG. KK. İLMd. D.No:6, s.29, T. 7 Rebî’ül Evvel 1278.
47  1267 senesi şehr-i Ramazan-ı şerîfinde Sultan Beyazid Han-ı Veli tab-ı … Hazretleri Camii şerîfinin şadırvânında mevcud sergilerden alınan 
meblâğın mikdârına mübeyyin ilm ü haber. Lüleci Derviş bin-i Hüseyin 25, Fındıkçı Hacı Mustafa Ağa 50 vd. TKG. KK. İLMd. D.No:124, 
s.10, T. 5 Safer 1267.
48  TKG. KK. İLMd. D.No:21, s.75, T. 7 Ağustos 1324.
49  TKG. KK. İLMd. D.No:97, s.71/b, T. 24 Temmuz 1291.
50  “… Kal’a-i Sultâni’de mûkim Protestan Cemaatinden Haçi Tomayan Agob’un uhdesinde bulunan mekteb ittihaz olunan mülk yağhane-i 
müştemilâtıyla birlikte mütevellisi olduğu Protestan Cemaati namına vakf edildiğinden muâmele-i lâzımesinin ifâsını istid’a edildiği beyânıyla 
icabının icrası Biğa Sancağı Mutasarrıflığından iş’âr olunması…”, TKG. KK. İLMd. D.No:20, s.355, T.19 Teşrîn-i Evvel 1324.
51  “… Arazi-i Mevkûfaya usûl-i cedid vecihle evkafdan sened verileceğine dair nizamnâme ilm ü haberi …”, TKG. KK. İLMd. D.No:6, s.143, 
T. 9 Mart 1280.
52  “… Suret-i Hatt-ı Hümayûn Mucebince âmel oluna; Taşralarda kâin bi’l-cümle Evkâf-ı mirî’lerin harekât ve icraatı hakkında yedlerinde 
bulunan atîk layîhanını ba’dezin hakk-ı hari (cari) olmak üzere bu kere dokuz fasl ve elli altı bendi şâmil kaleme alınan nizamnâme layihâsıdır… 
Halef ve Selef muhasebesine dair; Evkaf-ı mülhaka mütevellidlerin ru’yet-i muhasebesine dair; Taamirât ve mübaayâta dairdir… Müsakkat 
ve müstegallatın ferağ ve intikalât ve senedâtına dair…, Musakkat ve müstegallat-ı mahlülâta dair ve son olarak da Post ve müdürler aid hams 
ve müdür vekillerinin suret-i ta’yin maddelerine ve teferruatına dair…”, TKG. KK. İLMd. D.No:94, s.5/b-10/a, T. 19 Cemâzi-yel âhir 1280.
53  TKG. KK. İLMd. D.No:6, s.35, T. 15 Recep 1278.
54  TKG. KK. İLMd. D.No:13, s.22/a, T. 4 Temmuz 1308.
55 “… Demiryolu yapımlarına olan yardımlarından dolayı me’mûr ve tebaa’dan olanlara ihsan edilecek nişan-i âli… (50 guruş, 3. Mertebeye 
kadar, ) …”,  TKG. KK. İLMd. D.No:18, s.75-77, T. 7 Eylül 1319. ; Hamidiye - Hicaz Demiryolu masârif-i inşâsı için tahsîs buyrulan vâridât. 
TKG. KK. İLMd. D.No:18, s.131-132, T. 1 Teşrîn-i sânî1323.
56  “… Demiryolu için istimlâk olunmuş ve olunacak araziden bu bab da ba irâde-i âlîye müttehiz olan emvâle tevfikân muâmele-i ferağiyesi 
şirketler namına icâre edilecek olanlar için şirketler namına tanzim olacak senedâta mezkûr arâzinin tamamı demiryola terk ve tahsis kılınmış 
olduğundan …”, TKG. KK. İLMd. D.No:129, s.107, T. 26 Mayıs 1308.
57  TKG. KK. İLMd. D.No:20, s.41-46, T.3 Nisan 1320.
58  TKG. KK. İLMd. D.No:15, s.6-17, T.22 Şevval 1308 
59 “…Kocaeli Sancağı Kandıra kazasına tabii Karamanlı timarın da Bağırkanlı karyesi civarında Fokurkan nâm-mahalde iki yüz dönüm ve 
Çinçin Kaya nâm-mahalde dahi iki dönümlük cem’an iki kıt’a da iki yüz iki dönüm bil’a sahip… mâhalden ebniye için taş çıkarmak ve senevi 
yirmi beş guruş bedel-i öşr vermek üzere…”, TKG. KK. İLMd. D.No:5, s.46, T. 16 R. 1285.
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d) Arazi 
Bu başlık altında daha evvel de vurgulamış olduğumuz bir gerçeği ifade etmemiz gerekmektedir. 

İlm ü haber defterlerindeki birçok kayıt esasında arazi ile ilgilidir. Fakat yine de özel bir konu başlığı 
altında ele alınmasının hem akademik usül ve esas hem de konunun temel hatlarıyla anlaşılması 
noktasında önemi nedeniyle böyle bir yol izlemiştir. İmparatorluğun; geniş coğrafyasına rağmen miri 
arazi üzerine hane inşasına müsaade etmediğini rahatlıkla anlayabilmekteyiz. İlm ü haber defterlerinde 
bu konuyla ilgili oldukça çok örneğe ulaşmaktayız.60 Arazi Kanunnamesine göre taşrada bir mahal 
üzerine hane, köy, vb inşasında kesinlikle Padişahın müsaadesi gerekmekteydi. Fakat taşrada görev 
yapan bazı memurların bu kaideye uygun olarak hareket etmedikleri ve birtakım usulsüzlüklere göz 
yumduklarını görmekteyiz.61 Bunun yanında Musul ve Bosna Hersek örneklerinde olduğu üzere kimi 
tımarlara dair düzenlemeleri içeren ilm ü haberlere de rastlanılmaktadır.62 Ayrıca bazı köylerde vuku 
bulan kimi karışıklık ve kavga olaylarına dair belgeler de yer almaktadır.63 Miri arazi üzerinde bulunan 
meyve veren ağaçlara müdahale etmek isteyenlerle ilgili ne tür bir muamelenin yapılacağına dair 
tezkere de bulunmaktadır.64

1284 (M. 1867/1868) tarihli kanunnâme metni65 ile Bosna örneğinde rastlanıldığı üzere tarla 
ile çiftliklerin dağılımının yanında alınacak vergilere dair kimi bilgilere de rastlayabilmekteyiz.66 
Osmanlı sosyo-kültürel ve ekonomik hayatı için önem arz eden panayırlar67 ile kimi bölgelerdeki 
arazinin satışına dair ilm ü haberler de bulunmaktadır.68 Osmanlı idaresince manevî değeri bulunan 
kişi, lider veya cemaat önderleri ile kimi mezheplere dair bilgilere de ulaşmak mümkündür. Kırşehir 
de Hacı Bektaş evladına ait birikmiş vergi borçlarının affı da bu noktada önemli bir örnektir.69 8 
Ca. 1275 (M.14 Aralık 1858) tarihli Tapu Nizamnamesi70 (2 fasıl ve 33 maddeden ibarettir.) ile taşra 
birimlerince tapu nizamının icrası hakkındaki ilm ü haberler de bulunmaktadır.71 Son olarak bazı 
yabancıların miri arazi üzerine hane inşasına dair taleplerinin olumsuz karşılandığına dair bilgilere de 
ulaşabilmekteyiz.72  

e) Yabancı Okul, Misyonerlik Faaliyetleri
İlm ü haber defterlerinde oldukça önemli bir konu olarak ifade edebileceğimiz misyonerlikle 

60  TKG. KK. İLMd. D.No:21, s.118, 119 T. 17 Kânûn-ı Sânî 1324, 31 Kânûn-ı Sânî 1324
61  “Arazi-i kânûn-nâme-i Hümâyûnu hükmünce eser-i binâ olmayan arazi üzerine müceddeden mahalle yahud karye teşkili irade-i seniyye 
cenâb-ı padişahiye mütevakkıf olduğu halde taşralarda ba’zı mahaller me’murların  … ebniye inşasına ruhsat vermekte olduklar…” , B.O.A., 
A.MKT.UM,. 522/100.
62  “Musul Sancağı timarlusu hakkında ilm ü haber…” TKG. KK. İLMd. D.No:6, s.83/b, T. 5 Muharrem 1278. ; Bosna Vilayeti Tımar ve 
Zeametlisi Hakkında Nizamnâme Layihası… TKG. KK. İLMd. D.No:7, s.16, T. 5 Temmuz 1285. ; Bin guruş bedeli olan bir timar’ın berat-ı 
âli itasında vermesi lâzım gelen harcın Divan-ı Hümayûndan alınan tarifesidir. (Maliye Hazinesine 55, Defter-i Hâkanî Nezaretine 81, Tahvil 
Kalemine 44, Divan-ı Hümayun kalemine 20 olmak üzere toplam 200… TKG. KK. İLMd. D.No:11, s.32/a, T. 10 K. evvel 1314. 
63 “…Yanyalı Celal Bey ile Dora karyesi ahali Beyninde olan Nizaa için…”TKG. KK. İLMd. D.No:6, s.47, T. 25 Haziran 1278.
64  “…Araz-i emiriye üzerine kürum, eşçar-ı gars istid’asında bulunanlara ne suretle muamele edileceğine dair…”, TKG. KK. İLMd. D.No:13, 
s.34/a,b T. 31 Temmuz 1309; 28 Ağustos 1309. ; Meyis Ceziresi… Kara Ada üzerinde bulunan Yabani zeytinlerin kendilerine ferâğ edileceği 
muâmelesiyle mahal-i kaymakamlığın ruhsatıyla Kostanti Papa Lazarus ve Estavrapanus nam kimesneler tarafından aşılandırıldığı ve hal bu 
ki orası arazi-yi haliye-i emiriyeden olmak ve müsted’ilerin yed-i tasarruflarına geçmesini istedikleri bir adanın hemen kısm-ı … mahbut ve 
ehemmiyet-i mevâkiye haiz iki limanın bulunması cihetiyle devletçe zabtı…. TKG. KK. İLMd. D.No:15, s.52, T.26 Ağustos 1312.
65  Bosna Eyâletinde İzvornik Sancağında Cacavice Karyesine dair ilm ü haber’de; tarla ve çiftliklerin dağılımına dair veriler ile alınacak kimi 
vergilere dair bilgilere de erişebilmekteyiz TKG. KK. İLMd. D. No: 97, s.5/b-10, T.1274-1292. 
66 TKG. KK. İLMd. D.No:6, s.11/a-14/a T. 5 Şevval 1277.
67  “…Varna Eyâleti dâhilinde Mecidiye Kazasında küşâd olunacak Karasu Panayırına dair ilm ü haber…” TKG. KK. İLMd. D.No:6, s.36, 
T. 18 Recep 1278.
68 “… Trablusgarp arazisinin furûhtu hakkında ilm ü haber; arazilerin civar ahalisine ziraat maksadıyla satılması…” TKG. KK. İLMd. D.No:6, 
s.49,50, T. 12 Ağustos 1278.
69 “…Kırşehir’de kâin Hacı Bektaş Evladının vergilerinin affı zımmında ilm ü haber…”, TKG. KK. İLMd. D.No:6, s.73/b, T. 16 Temmuz 
1279.
70  TKG. KK. İLMd., D. No: 5, s.55-58.
71  TKG. KK. İLMd. D.No:4, s.35/b-36/b, T. 15 S. 1272.
72 Almanya devleti tebaasından Duyun-ı Umumiye dainleri vekili Mösyö Baron Kasana zevcesi Madam Mastal’danın İzmir kasabasında 
Murtalyan caddesinde mutasarrıf olduğu maa bahçe haneyi… ebniye inşası için ruhsat itâsı talep olunması üzerine mezkûr hanenin biri arazi-i 
mirîden bulunmasına binâen…”,  TKG. KK. İLMd. D.No:20, s.299, T.10 Mart 1324. ; İngiltere tebaa’sından Mösyo Tomas İzmir’in Buca 
köyünde izin almaksızın bir arsa üzerine hane inşâ etmesi üzerine yapılmış olan tahkikâtta; arsanın camii, mescit olmadığı belirtilmektedir. 
TKG. KK. İLMd. , D. N: 20, s.346, T. 12. Kânûn-ı Evvel. 1324.

ilgili de farklı bilgilere ulaşabilmekteyiz. Bilindiği üzere özellikle Osmanlı coğrafyasında misyonerlik 
uğraşları XVIII. ve XIX. yüzyılda yoğunlaşmaya başlamıştır. Bu nedenle döneme ait Defter-i Hâkanî 
ilm ü habere defterlerinde, Amerikan73 ve Fransız74 misyonerleri yoğunluklu olmak üzere diğer 
misyonerlerin75 faaliyet ile kimi eğitim-sağlık kuruluşlarına dair bilgilere ulaşılabilmektedir. 

II- İlm ü haber Defterlerine Kurumsal Yaklaşım: Defter-i Hâkanî Nezâreti76 ile İlgili  
Konular 

a) Senet, Mahzen, Memurlarla ilgili ilm ü haberler
Defter-i Hakâni Nezaretinin genellikle arazi ve toprak ile ilgili işlemlerle ilgilenmesi nedeniyle 

özel mülkiyetin yaygınlaşması beraberinde kimi sıkıntıları da getirmiştir. Defterlerde öncelikle merkez 
veya taşra’da işlemlerde kullanılacak defterlerin temini77 başta olmak üzere kaydı ehemmiyet arz eden 
defterlerin tamiri78 ile deftercilerin atamaları ile verilecek olan zam79 gibi oldukça ilgi çekici konulara 
da değinilmiştir. Bu arada defterlerin teşkilinden önce taşra’da kayıt odalarının bulunduğu ve döneme 
ait önemli kimi ilm ü haberlerin bu odalarda tutulduğunu öğrenmekteyiz. Nihayet tahrir ve tahkik 
odalarının inşasıyla birlikte söz konusu ilm ü haberler tahrîr ve tahkîk odalarına kaydedilmiştir.80

İlm ü haber defterlerinde herhangi bir memurun tayini, yer değiştirmesi ile atandığı veya 
görevlendirildiği memuriyet kadrosunda görev yapan kişilerle ilgili bilgi verildikten sonra atama 
kararına yer verilmiştir.81 Kimi bakanlıklara ait memurlar ile ödenen maaşların yer aldığı cetvellere 
de rastlanılmaktadır.82 Bunun yanında memurların hukuki düzenlemeler dâhilinde kimi zararlı 
faaliyetlerde bulunan gazete veya dergilere siyasi meseleleri ihtiva eden yazılar yazmamasına dair 
yasak83  ile kimi özlük haklarına dair düzenlemeleri içeren layihalara da yer verilmiştir.84 Son olarak 
özellikle Defter-i Hakâni’ye gönderilen tezkere, mukarrerat ile telgrafların daha hızlı ve sistemli 
73  “.. Amerikan Misyonerlerinin Harput’ta bulunan okul ve yetimhânelerini içi on altı dönümü geçkin bir araziyi üzerine hastaneler inşası 
için arazinin kendilerine intikâline yönelik talebi üzerine sadece altı dönümlük bir sahanın verilebileceğine dair …”, TKG. KK. İLMd. 
D.No:13, s.23,24, T. 9 Recep 1320. ; Manastır’da Amerikan Misyonerlerine ait arsa üzerine bir yetimhâne inşası için Amerikan sefirinden 
gelen müracaat… TKG. KK. İLMd. D.No:21, s.140, T. 14 Mart 1325. ; Amasya’da bulunan Amerikan müessesâtına ilave olarak iki bab 
hane inşası hususunda ruhsat itası… TKG. KK. İLMd. D.No:22, s.1, T. 10 Kânûn-ı Evvel 1322. ; Van’da Amerikalı doktor ile Almanyalı 
Mösyo Hrasyornik kendi adlarına iştira ettikleri hane ve bahçe’nin muâmele-yi feragiyesinin için müracaatta bulundukları… TKG. KK. İLMd. 
D.No:22, s.18, T. 20 Kânûn-ı Sânî 1322.; Amerikan Bord misyoner cemaatine ait İzmid Sancağına tabii Bahçecik karyesinde kain makteb ve 
eytamhâne başta olmak üzere diğer müesseselerin mezkûr heyet adına tashîh kaydının yapılması konusunda Amerikan sefirinin müracaatı… 
TKG. KK. İLMd. D.No:22, s.6/b, T. 28 Teşrîn-i Evvel 1328.
74  “… Sivas Vilayetinde Fransız Cizvit okul, kilise, manastırların harap olmuş olanlarını ta’mirine dair tezkere, ma’rûz suretleri…” TKG. KK. 
İLMd. D.No:20, s.138-138, T.14 Nisan 1321; 27 Temmuz 1321. ; Fransa Devleti’ne ait Sivas Vilâyeti dâhilindeki müessesâtla ilgili tezkere, 
mazbâta suretleri… TKG. KK. İLMd. D.No:20, s.117-117, T.13 Şubat 1320.
75 “… İzmid Kazası Yuvacık karyesinde Ermeni Mektebinin harâb olmasına binâen…”,  TKG. KK. İLMd. D.No:22, s.53, T. 23 Kânûn-ı Evvel 
1325.
76  Defter-i Hâkanî ile ilgili olarak; Dört kısım ve toplam 48 Bend’den oluşan “Defter-i Hakani İdarelerinin Tensikat ve Teşkilatına ve Memurîn 
ve Müstahdemînin Vezâifine Dair Nizamname”, 17 Temmuz 1323 tarihli Nizamnâme, Düstur, Mütemmim Cild, s.578. ; Erhan Afyoncu, 
“Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhâne-i Amire (XVI-XVIII), Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1997. ;  Erhan Afyoncu, “Defterhâne” 
DİA. C 9, İstanbul 1994, s.100-104.; Mehmet Yıldırır-Songül Kadıoğlu, Defterhâne’den Tapu ve Kadastro’ya, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2010, s.37-75.
77  Tapu işlemleri için altı yüz aded defterin tanzimine dair ilm ü haber… TKG. KK. İLMd. D.No:6, s.105, T. - Rebî-ül-âhır 1281.
78  Defterhânenin defâtirinin tamirine dair ilm ü haber… TKG. KK. İLMd. D.No:6, s.73, T. 28 Muharrem 1280.; 1500 adet defâtir’in tamîr 
hakkında muhasebe kalemi tarafından verilen ilm ü haber. TKG. KK. İLMd. D.No:98, s.6/b, T. 6 Eylül 1305. ; Ta’mîrine lüzum görünen iki 
yüz kırk kadar Kuyud-ı Hâkanî defterinin heyet-i asliyesine helâl getirmemek ve yazılarıyla teferruâtına… etmek üzere yüz yirmi gün zarfında 
kalemin nezâret-i tahtında olarak on beş guruş yevmiye ile … Mehmet Nazmi Efendiye ta’mîr ettirilmesi mezkûr defterler için muktezî eşyanın 
da levâzım me’mûru marîfetiyle mübaayası… Nezâretin 22 Nisan 1326 tarihli kararı iktizâsından olmak… TKG. KK. İLMd. D.No:24, s.14, 
T.25 Nisan 1326
79  Mâhzen hademeliğine atamalarına dair ilm ü haber …, TKG. KK. İLMd. D.No:22, s.116, T. 17 Ağustos 1301. ; Bin beş yüz guruş maaşı 
olan ketebeye takviye verileceğine dair tezkere… TKG. KK. İLMd. D.No:6, s.127, T. 5 Nisan 1281.
80  Taşrada senedâtın tahrîr ve kayd odalarda tahkîk olunmazdan evvel vurûd edüb kayd odası defterlerinde mukayyet bulunan ilm ü haberlerin 
tahrîr odası teşkiline müteâllik bulunan ilm ü haberlerin kayıtlarıdır. (Fi 15 Nisan sene 1281) TKG. KK. İLMd. D. No: 97, s.1, T.1274-1292.
81  “…Cânib-i Seraskerî hulefâsından Hasan Efendinin Defterhâne-i Âmire Tarîrât Başkitâbetine tayini  ile maiyetindeki ketebeye aylık beşbin 
guruş ma’âş tahsîsine dâir ilmuhaber.”, TKG. KK. İLMd. , D. No:5, T. 23 Muharrem sene 1274, s. 7.
82 “ Maliye Nezâreti me’murlarının derece ve terfilerine dair nizamnâme…”, TKG. KK. İLMd. D.No:18, s.98-100, T. 26 Kânûn-ı Evvel 1320.; 
Taşra’da Evkâf kaleminde müstâhdem efrâdın mikdâr-ı maaşlarına dair beyân, Başkâtip Bahri Efendi 1350, Ahmed Efendi 300 vd... TKG. KK. 
İLMd. D.No:125, s.47, T. Nisan 1298.
83  Devlet memurlarının gazete ve risalelerle devletin siyasi meseleleri, idaresi hakkında makale yazmaları kesinlikle yasaklanmıştı. TKG. KK. 
İLMd. D.No:24, s.11, T.16 Kânûn-ı Sânî 1325.
84  Memurların senelik izinleri, hastalık durumunda istirahatları, harcırah mevzularına dair layihalara atıf yapılmakta ve bilgiler verilmektedir. 
TKG. KK. İLMd. D.No:24, s.15, T.11 Temmuz 1326; Aynı Defterin 19. sayfasında. T. 2 Şubat 1326.; 24. sayfa: 6 Temmuz 1327.
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bir şekilde faydalanılması maksadıyla, tasnif edilerek yeni usul dosyalama esasları çerçevesinde 
gruplandırılmasına dair talimatnamede de dikkatimizi çekmektedir.85 Defter-i Hâkanî Nezareti 
Muhasebe Kaleminin 149 adet numarasıyla kaleme aldığı Kuyud-ı Hâkanîde çalışanların toplam 
beş sınıfta değerlendirilerek ödenecek maaşlarına dair cetvelde bu noktada oldukça önemlidir.86 
Diplomatik olarak bazı uluslararası münasebetlerinin tesisinde Fransızca dilinin gerekliliğine dikkat 
çekilerek İstanbul’da bir Dil Okulunun açılması da konu edilmiştir.87

III- Osmanlı İmparatorluğu’nun İdarî-Siyasi Konulara Dair İlm ü Haberler
a) İmparatorluğun Mülkî-İdarî Yapısındaki Değişiklikler
Rumeli, Arabistan ilm ü haber defterleri tetkik edildiğinde ilm ü haber defterlerinde İmparatorluğun 

herhangi bir vilayetine ait idari birimlerin listesine de rastlamak mümkündür. Zira Rumeli ilm ü haber 
defterinde, Edirne vilayetinin mahalli yapısına dair cetvele rastlanılmaktadır. Önce merkez kazaların 
yer aldığını gördüğümüz bu liste giderek nahiyeleri de kapsayacak şekilde genişlemiştir.88 Ayrıca ilm ü 
haber defterlerinde kimi köy veya mahalle isimleri ile ilgili düzenlemelere de rastlamak mümkündür.89 
Rize, Gümüşhane90, Trabzon91, Ankara92, Amasya93  vilayetleri ile kimi sancaklara94 dair idari sınır, 
yapı ile köy adlarının değişimini ihtiva eden liste, tezkere veya ilm ü haberlerin varlığına da şahit 
olmaktayız.

Bilindiği üzere İmparatorluğu’nun XVIII. yüzyıldan itibaren özellikle Balkanlar ve Kafkaslar 
ile Ortadoğu’daki mevcut sınırlarında daralma başlamıştır. Bu nedenle özellikle Balkanlarda yer alan 
vilayetlerin sınırlarındaki değişikliklere dair kayıtlar da ilm ü haber defterlerinde yer bulmaktadır. 
Balkanlarda Kırcaali95,  Romanya96, Bulgaristan ile Kafkaslarda ise Batum97 vilayetine dair bu şekilde 
düzenlemelere rastlamak mümkündür. Bunun yanında Osmanlı’nın mevcut idari durumunu belirten 
sancak, kaza ve köy esasına göre tutulmuş cetvellerde dikkati çekmektedir.98 İlm ü haber defterlerin 
de ayrıca İmparatorluktan milli devlete geçişe dair oldukça önemli verilere de ulaşmak mümkündür.99 
85  “… Defter-i Hâkanîye gönderilen tezkere, muhârrerat ve telgrafların ilgili konu, başlık altında sınıflandırılması ve bu yolla işlerin hızlı 
yapılması yönünde, yeni dosyalama uygulamaları hakkında talimatnâme …”, TKG. KK. İLMd. D.No:18, s.110-113, T. 3 Ağustos 1322. ; 
Telgraf Muhâberât-ı Resmiyesinin Suret-i İcrâsına Dair Kararnâme… TKG. KK. İLMd. D.No:8, s.56, T.1 Kânûn-ı Evvel 1296.
86  “…Müdür-i İzzetlü Hilmi Efendi 2000guruş, Baş Katip İzzetlü Basri Efendi, 1730 guruş,Rum-ili Mukayyidi 980 kuruş, Arabistan 
Mukayyidi 950, Anadolu Mukayyidi 950, Dersaadet ve Hicaz Mukayyidi 840 kuruş …defterci 260 guruş…, TKG. KK. İLMd. D.No:11, 
s.14/a, T. 14 Ağustos 1307.
87  TKG. KK. İLMd. D.No:13, s.25/a, T. 30 Ağustos 1308.
88  TKG. KK. İLMd. D.No:21, s.375,381, T. 2 Kânûn-ı Sânî 1329.
89  “.. Rize ili Mapavri (Çayeli) nahiyesine ait eski yeni köy isimlerinin yer aldığı cetvele ayrıca değişen köy isminin neye göre konulmuş 
olduğuna dâir ufak notlar alınmıştır. İsm-i Cedid: Gülbahar Sultan; İsm-i atî: Kavaruz-Kavaroz, Esbab-ı Tesmiyesi: Mahallede bulunan Camii 
Yavuz Sultan Selim Hanı evvel Hazretleri valide-i muhteremelerinin inşa-i gerdesidir. Yine, İsm-i Cedid: Taşhane; İsm-i atî: Salanduz, Esbab-ı 
Tesmiyesi: Köydeki Taşhanesiyle meşhurdur…”, TKG. KK. İLMd. D.No: 22, s.127-129.
90  “… Gümüşhane Sancağında kâin 13 köyün (Çerci, Kalya, Çakmas, Heşi, Arziye, Cebe vd.) Erzurum Sancağına tabii Bayburt kasabasına 
rabt-ı ilhak olmak…”, TKG. KK. İLMd. D.No:8, s.21, T.18 Ağustos 1291.
91  “… Trabzon Vilayetinde Rumca köy isimlerinin isimli mahalli kimi kriterlerin dikkate alınarak yeniden isimlendirilmesi (Cila/Köprübaşı, 
Korca/Celebiköy, Suzurha/Pınarlı) Üzyüz otuz  senesi Trabzon Meclis-i Umumisince İsimleri tebdil edilmiş karyeler; (Erkilkoz/Ekmekciler, 
Rusya Yali/Uzun kaya..)…”, TKG. KK. İLMd. D.No:22, s.153-157, T.11 Mayıs 1331.
92  Ankara vilayeti dâhilinde Çorum sancağı mülhakatından olup Kastamonu’ya İskilip kası ile kaza-i mezkûra tabii Sungurluya ilhak edilmiş 
olan bazı karyelerin vilayete tebliğ olunan talimat mucibinde taksimat ve teşkilât-ı mülkiye hakkında… TKG. KK. İLMd. D.No:22, s.57, T. 
23 Şubat 1325.
93  Amasya’da Zeyveli Aşreti Kengiri Sancağına İlhâk Olunacağına Dair İlm ü haber İskilip Kazasından Zeyveli aşiretinin Kengiri Sancağına 
ilhakı hakkında ilm ü haber… TKG. KK. İLMd. D.No:6, s.108, T. 26 Recep 1281.
94  “…Köprüce Sancağı dâhilinde teşkil olunacak olan Göksü Nahiyesine ilhâk olunan köylerin cetveli…”, TKG. KK. İLMd. D.No:10, s.79/b, 
80, T. 7 Teşrîn-i Evvel 1300.
95  “…Kırca ali Nahiyesi Rumili Şarki Vilâyetinden tefrik etmek üzere… olunan hat-ı hududun hududnâmesidir…” TKG. KK. İLMd. 
D.No:10, s.70, 71.
96 “Bulgaristan Emareti dâhilinde Kalan Kazalar; Rusçuk, Silistre’den bir parça, Tutrakan, Hacı Oğlu Pazarcığı, Balçık, Hazargırad, Eski 
Cuma, Varna, Luma, Bulgar Ocak, Mankalya’dan bir parça, Ziştovi, Trnovi, Osman Pazarı, Gabran, Lofça, Orhaniye, İzladi, Cuma…; Rum-İli 
Şarki Hudud Dahilinde Kalan Kazalar; Mustafa Paşadan bir Parça, Filibe Merkez Liva, Pazarçık, Hasköy, Zağra-i Atik, Kızanlık, İslamiye, 
Zağra-i Cedid, Karaağaçtan bir parça, Bergos, Karin-âbad… ; “5 Nisan 1302 tarihiyle akd olunan suret-i tanziminin ikinci maddesi mucibince 
Hristiyan Hükümeti Dâhilinde Kalan Kazalar; Niş Merkez Liva, Şarköy, Ürgüp, Kurşunlu, Urniye’den bir parça… “TKG. KK. İLMd. D. No 
: 8, T. 26 Zi-l-ka’de 1296, 30 Teşrîn-i Evvel 1295, s.44/b ; Romanya hükümetine geçmiş kazalar; Tulcı, Harsun, Macin, Babadağı, Köstence, 
Silistre, Mankalya kazalar…”TKG. KK. İLMd. D.No:8, s.44/b, T.30 Teşrîn-i Evvel 1295. 
97  Batum Kazasından Rusya’ya terk Olunan Kaza ve Nevahi Esamisidir; Çıldır Sançağında Rusya’ya terk Olunan Kaza ve Nevahi Esâmisidir; 
Kars Sancağında Rusya’ya terk Olunan Kaza ve Nevahi Esâmisidir… TKG. KK. İLMd. D.No:8, s.48/b, T.13 Şubat 1295.
98  Osmanlı İmparatorluğu’nun 1284 tarihinde Anadolu ve Rumeli Vilayetleri ile vilayetlerin merkez ve Sancaklarını ihtiva eden cetvel (Aydın 
Vilayeti, Merkez: İzmir, İzmir, Aydın, Sarıçay ve Menteşe Sancakları/ Sivas Vilâyeti, Merkez: Sivas, Amasya, Sivas ve Karahisar-ı Şarki 
Sancakları/ Konya Vilayeti, Merkez: Konya, İçel, Teke maa Alaiye, Hamid maa Burdur, Konya .. Sancakları vd.) TKG. KK. İLMd. D. No: 
105, s.32/a, 32/b.
99  Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla birlikte İstanbul Vilâyetinin Umûr-ı İdaresinin suret-i tanzimine ait bir numaralı talimatnâme Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti İstanbul Vilayeti Mektupçuluğu. TKG. KK. İLMd. D.No:24, s.33,34, T.6 Teşrîn-i sânî1338.

C. İLM Ü HABER DEFTERLERİNDE YABANCILARIN MÜLK EDİNMESİ
I) Yabancıların Osmanlı İmparatorluğunda Emlak ve Arazi Alım Süreci
Osmanlı İmparatorluğu’nda yabancıların mülk edinmesi uzun bir tarihsel süreçte meydana gelen 

kimi iç ve dış faktörlerin etkisiyle oluşmuş bir gelişme olarak ele alınabilir.100 Bu süreç bilindiği üzere 
esas olarak 7 Safer 1284 (10 Haziran 1867) tarihli Nizamnâmeyle birlikte belli bir yasal düzenlemeye 
kavuşmuştur. Fakat yabancıların Osmanlı tebaası Gayr-ı Müslim veya Müslimleri kullanarak kimi 
usulsüzlüklerle bazı bölgelerde arazi almayı başardıklarını da ifade etmemiz gerekmektedir. Bu 
nedenle İmparatorluk, Safer Kanunundan önce yabancıların üzerinde bulunan emlak veya arazinin 
Osmanlı tebaası olan kişilerin eline geçmesi noktasında uğraş sergilemiştir.101 İlm ü haber defterlerinde 
bu konuyla ilgili bilgilere rastlamamız mümkündür. Trabzon Vilayeti’nden Defter-i Hâkanî Nezaretine 
gönderilen tahriratta, 1284 (M. 1867) tarihli Safer Kanunun ile yabancıların emlak alımlarına serbesti 
getirilmesi kararlaştırılmış iken yabancıların esasında otuz yıllık bir süre zarfında emlak’ın yanında 
arazi de aldıklarına vurgu yapılmıştır.102 Nitekim nizamnâmenin ilanını bu yöndeki kimi düzenlemeler 
takip etmiştir.103 Esas olarak arazi ve emlak alımlarını kontrol altında tutmak için nizamnâmeye ilave 
olarak ek bir protokol ilan edilmiştir. İngiltere, Fransa, Belçika, İsveç, Avusturya, Danimarka, Prusya 
ve İspanya’nın tasaruf-ı emlak mazbatasını imzaladıklarına dair Hariciye Nezaretinden gönderilmiş 
olan tezkerenin yanında; 28 Temmuz 1284 (M. 9 Ağustos 1868) tarihinde ise İngiltere, Fransa, İsveç 
ve Belçika’nın İstanbul’daki temsilcilikleri ile imza edilmiş olan mazbata ile söz konusu devletlerin 
konu ile ilgili yasal düzenlemelerin tamamını kabul ettikleri anlaşılmaktadır.104 Daha sonra İran ve 
Portekiz de emlak tasarruf etmeleri hakkındaki mazbatayı kabul ve imza etmişlerdir.105 Nizamnâmede 
konsoloslukların arazi ve emlak alımlarıyla ile ilgili kesin bir hükmün bulunmaması, beraberinde 
farklı uğraşları getirmiştir.106 Konsoloslukların107 gerek kendileri adına ve gerekse de devletleri adına 
arazi alımları başta olmak üzere sahte ilm ü haberler temini noktasındaki gayretleri, Şurayı Devlette 
alınan karar gereği arazi ve emlak alım-satımına dair alınan ilm ü haberlerin mahalli idarecilerce sıkı 
100  Murat Alandağlı, “Osmanlı İmparatorluğunda Yabancıların Mülk Edinmesi”, Gn. Kur.Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yl. 9, S 18, 
Ağustos 2011, s.91-124.
101  TKG. KK. İLMd. D. N: 6, T. 23. Şaban.1279, s.70.
102  “… nizamnâme-i mezkûrdaki adem-i sarahate göre emlâk noktasının araziye şümûlü olup olmadığı ca-yı tereddüt idüğü mezkûr derkenârda 
dermeyân kılınmış ise de zikr olunan nizamnâmenin neşr ve ilânı ile ecânibin her yerde emlâk ve arazi iştira’ ve teferru’ ve tefevvüzüne 
mübaderetlerinden beru 30 sene kadar bir müddet mürurundan sonra emlâk noktasının (lafzının) araziye şümûlü olup olmadığından tarla 
göstermek caiz olamayacağı gibi her tarafta ecânibin peyderpey arazi dahi teferru’ etmekte olmalarına nazaran vilâyet-i müşarün-ileyhaya da 
o yolda cevab-ı âlî tasdiri hususunun tekrar kalem-i mezkûra havalesi tezekkür kılındı…”, TKG. KK. İLMd. D. N: 7, T. 26.Kânûn-ı Evvel. 
1311, s. 1.
103  “…bil cümle Defter-i Hâkanî Me’mûrlarına, tebaa-i ecnebiyyenin memâlik-i mahrûse-i şahânede tasarruf-ı emlâk edmeleri hakkında 
7 Safer 1284 tarihli neşr olunan kararnâmeyi imza eden devletler tebaa’sından mukaddema nâm-ı müsteâr ile mübayaa eyledikleri emlâkı 
kendi isimlerine ferâğ ve intikâlini icra ettirmek isteyenler olduğu halde tedkikât-ı muktezası bi’l-ahere o misillülerden işbu bin iki yüz seksen 
sekiz senesi Ağustos ibtida’sından itibâren seksen dokuz senesi Temmuz nihâyetine kadar bir sene zarfında harc-ı ferâğ…”, TKG. KK. İLMd. 
D.No:125, s.47/b-48/a, T. 10 Ağustos 1288.
104  “… Memâlik-i Osmaniye’de tasarruf-ı emlâk edecek düvel-i ecnebiye; İngiltere, Fransa, İsveç, Belçika, Prusya, İrlanda
Danimarka, Avusturya, İspanya, Rusya, Yunan, İran, Portekiz, Sırp Hükümeti, tebaa’i ecnebiyeden bazıları kat’iyyen ve yahut ferâğ-ı bi’l-
vefâ suretiyle arazi-i emirîye teferru’ etmek istediklerinden ve ecnebilerin Memâlik-i Mahrûse-i Şahâne’de emlak istimlâkine dair olan 
nizamnâmede bunların arazi alabileceklerine dâir sarahat olmadığından ve ifadât-ı saireden bahisle istizân-ı keyfiyeti mutazammın Trabzon 
Vilayetinden vârid olup Kuyûd-ı Hakâni kaleminin balada muharrer derkenârıyla encümene havale buyrulan 28 Kânûn-ı Sânî tarihli ve 36 
numaralı iş bu tahrirât lede’l-kırae nizamnâme-i mezkûrdaki adem-i sarahâte göre emlak noktasının araziye şümûlü olup olmadığı ca-yı 
tereddüt idüğü mezkûr derkenarda dermeyân kılınmış ise de zikr olunan nizamnâmenin neşr ve ilânı ile ecânibin her yerde emlak ve arazi iştira 
ve teferru’ ve tefevvüzüne mübaderetlerinden beru 30 sene kadar bir müddet mürurundan sonra emlak noktasının (lafzının) araziye şümulü olup 
olmadığından tarla göstermek caiz olamayacağı gibi her tarafta ecanibin peyderpey arazi dahi teferruğ etmekte olmalarına nazaran vilayet-i 
müşarünileyhaya da o yolda cevab-ı ali tasdiri hususunun tekrar kalem-i mezkura havalesi tezekkür kılındı…”, TKG. KK. İLMd. D. N: 7, T. 
28. Şubat.1287, s.83. ; TKG. KK. İLMd. D. N: 7, T. 28. Temmuz.1284, s.2.
105  TKG. KK. İLMd. D. N: 56, T. 30 Temmuz 1299, s. 36.
106  “… İstimlâk-i emlak protokolünü kabul ve imza etmiş olan devletler teb’asının memalik-i mahrûse-i şahânenin arz-ı Hicazdan ma’dâ 
her tarafında emlak ve arazi iştirasına mezuniyetleri gurre-i C.Ahire sene 284 tarihli nizamname ahkamından olduğu ve konslosların mezkûr 
nizamnâme ahkamından istisnası hakkında bir gûne kayd-ı mahsus olmadığı cihetle kendi nâmlarına mübayaa eyleyecekleri arazi ve emlâkın 
muâmele-i ferâğıyelerinin sair efrâd-ı ecnebiye misillü icrası tabii olup ancak kendi nâmlarına olmayarak konsoloshâne yahut mensup oldukları 
hükümet nâmına mübâyaa eylemek istedikleri emlak ve arazinin muâmele-i ferağıyelerinin icrası ayrıca bir emr-i âlîye tevakkuf edeceği …”, 
TKG. KK. İLMd., D. N: 13, 26.T. Sani.1312, s.72.
107  “…Bab-ı âli’den Defter-i Hâkanî Nezâretine  179 hususi numarası ile gönderilen tezkere; İstimlâk-ı Emlâk Nizamnâmesinin kabul ve 
imza etmiş olan devletler tebaasının memâlik-i mahrûse-yi şahâneden her tarafında emlak ve arazi iştirâsına me’zuniyetleri … C. Ahir 1284 
tarihli nizamnâme ahkâmından olduğu ve konsolosların mezkûr nizamname ahkâmına istisnası hakkında bir gune kayd-ı mahsus olmadığı 
cihetle kendü namlarına mübaya eyleyecekleri arazi ve emlakın muamele-i feragiyelerinin sair efrâd-ı ecnebiye misüllü icrası tabii olub ancak 
kendüsü namına olmayarak konsoloshane veyahud mensub oldukları hükümet namına istedikleri emlak ve arazinin muamele-i feragiyesinin ic 
rası ayruca bir emr-i aliye tevkif edeceği… “, TKG. KK. İLMd. D.No:17, s.118,119, T. 26 Teşrîn-i sânî1312., 28 Mayıs 1313
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kontrol edilmesi kararlaştırılmıştır.108

II) Yabancıların Arazi ve Emlak Alımlarına Bakış
a) Tabiiyet Değiştirerek Arazi ve Emlak Sahibi Olmaları
Trabzon Vilâyeti ve Dersim Sancağında olduğu gibi bazı mahalli idareler sadaretten, Osmanlı 

tabiiyetini terk etmek isteyen Hıristiyanların ellinde bulunan emlak ve arazilerin hukukî durumunun ne 
olacağına dair bilgi istenmiştir.109 Genel itibariyle Osmanlı İmparatorluğunda arazi veya emlâk sahibi 
bir yabancının ölmesiyle birlikte sahip olduklarının mahlûl durumuna düşmesi gerekmekteydi.110 
Herhangi bir intikal işlemi için varislerinin Osmanlı tabiiyetinde bulunması esastı.111 Yabancılar 
özellikle arazi alımlarının yasak olduğu dönemde Osmanlı tabiiyetinde bulunan bir kadın ile evlenerek, 
eşi üzerinden emlak-arazi edinmeyi düşünmüşlerdir. Belli bir süre sonra Osmanlı bu evlilikler yoluyla 
arazi ve emlak edinilemeyeceğini belirtmiştir.112 

b) Kimi Usulsüzlüklerle Arazi ve Emlak Almaları
Başta Filistin olmak üzere İmparatorluğun diğer bölgelerinde yabancıların arazi ve emlak 

edinmelerine müsaade edilmemesi yönündeki tüm ikazlara rağmen yabancıların bazı usulsüzlüklerle113  
108 “İslam ve Hristiyan sâkin olan mahâlatda vukû bulan ferâğ ve intikâl içün hanelerden verilen ilm ü haberlerin mahalle esamesiyle 
muhtarlar tarafından verilen ilm ü haberler kalbinden olduğu cihetle bunların tekrar imam ve muhtar tarafından tasdike hacet olmamaksızın 
devair-i beledeyece kabulüyle malumât-ı muktezasının ifası ve bilimum ilm ü haberlerin tasdikinde devair-i mezkûrece tedkikât-ı kâmil icrası 
Dahiliye Nezaret-i Celilesinden vukû bulan iş’ar ve ol babda Şüra-yı Devlet Tanzimat Dairesinden kaleme alınan mazbata üzerine Meclis-i 
Mahsus Vükelaca  tezekkür kılındığına dair şeref-varîd olub … suale buyrulan tezkere-i samiye…”TKG. KK. İLMd. D.No:13, s.24/b-25/a, 
T. 22 Ağustos 1308. ; “…Teba-i devlet-i aliyyeden bazı eşhas işlerini tervîc ettirmek za’mıyla ecnebilik iddasında bulunduklarına ve hâlbuki 
tebdil-i tâbiiyet maddesi bir takım kuyud ve şuruta tabi olduğundan bu misillü ecnebilik iddiasında bulunanların ecnebi sıfatıyla tanınması 
kanunen ve maslahaten gayr-i caiz bulunduğuna…”,  TKG. KK. İLMd. D. N: 10, s.53.
109 “… Teba’a-i Devlet-i Aliyye tabiiyetinin terk etmek isteyenlerin emlak ve arazileriyle ilgili olarak Arazi Kanunnamesinin 110. maddesi 
gereği arazi-i miri olacağı, tekrar kendilerine avdet ettiklerinde ise arzai ve emlaklarının… bahisle Gümüşhane Karsa hicret etmek isteyen yüz 
seksen üç hane Hristiyan familyaları hakkında ne vecihle muamele olunmak lazım geleceğine dair Trabzon Vilayetinden Dahiliye Nezareti 
Celilesine meb’us-ı tahrirat üzerine emanet-i Behiyeleriyle muhabere-i tezkere-i Şura-yı Devlete li’ec-lil muktezası Divan-ı Hümayun kalemden 
istifsar olunarak verilen tezkerede Tabiiyet-i Devlet-i Aliyye-i terk eden kimesneni arazi tebaa-i devlet-i aliyyeden ve yahud ecnebiyeden olan 
evladına ve babasına ve anasına intikal etmeyüb… mahlül olur ve hakk-ı tapu …” TKG. KK. İLMd. D.No:8, s.60/b, T.10 Şevval 1298. ; “… 
Bilâ ruhsat Amerika’ya giderek müddet-i muayyene zarfında avdet etmeyen Ermenilerin aileleri dahi bu defa terk-i tabiiyet ile Amerika’ya 
gitmekte ve uhdelerindeki arazi mahallerinde kalan biraderleri tarafından ziraat edilmek üzere terk olunmakta olduğundan bahisle Dersim 
Sancağı Defter-i Hâkanî Memuriyetinden istifsar-ı muamele edildiğine ve ol babda bazı ifadâta dair olan 20 Receb sene 315 tarihli ve 123 
numaralı tezkere-i devletleri Şura-yı Devlete lede’l-havale bila ruhsat Amerika’ya giderek tebdil-i tabiiyet edenlerin uhdelerinde bulunan 
araziye mahlul nazarıyla bakılması hakkındaki hükm-i kanunun o makulelerin uhdelerindeki mahallere dahi şamil tutulması lazım geleceğinin 
…”, TKG. KK. İLMd. D. N: 14, T. 11.Kânûn-ı Sânî. 1316, s. 90.
110  “Osmanlı tabiiyetinde iken Avusturya tabiiyetine girmiş olan Dünya isimli tüccar Siroz kazasında sahip olduğu çiftliğin tabiiyet kanunu 
nedeniyle mahlül arazi olarak değerlendirilip müzayede ile tebaadan olanlara verilmesi…” TKG. KK. İLMd. D. N: 11, T. 2. Teşrîn-i Evvel. 
1297, s.9.
111  TKG. KK. İLMd. D.No:11, s.12/a, T. 11 Kânûn-ı Sânî 1298.
112  “tebaa-i aliyeden olub da evlad ve efradı ecnebi bulunan kadınların vefaatlerinde emval ve emlak-ı metrukelerinin ecnebi bulunan zevc 
ve evladına intikal edememesi hakkında ittihaz olunmuş olan ahvâl-i tebaa-i ecnebiyenin emlâk alabilmelerine mübeyyin kararnamenin 
imzasından sonra vefat eyleyenlere şumuli olup olmayacağının istifsarını havi Harbiye Nezareti Celilesinden verilen müzekkere…”, TKG. 
KK. İLMd. D.No:125, s.1/b, T. 1 Kânûn-ı Sânî 1291. ; “.. mezkur kanunun 7. Maddesinde tebaa-i Devlet-i Aliyeden iken ecnebi ile tezevvüc 
eden kadın zevcinin vefatı tarihinden itibar 3 sene zarfında istida ederse tabiyet-i asliyesine ric’at edebilir. Bu maddenin hükmü şahsa şamildir. 
Tasarruf-ı emlak ve arazi maddesi nizamat ve kavanin-i umumiyesine tabidir deyu muharrer olarak şu madde hükmünce ecanib ile izdivaç 
eden kadınlar zevclerine teban tabiyet-i ecnebiyede tanınmakta bulunduğuna mebniğ …Osmanlı kadınlarının madde-i mezkure hükmünce 
zevcelerine teban ecnebi addedilecekleri musarrah olup kanunname-i mezkurun tarih-i neşrinden beri muamelat dahi bu yolda cerytan etmekte 
iken şimdi bunun tagyiri cihetine gidilmesi sefaretlerce mucib-i şikayat olarak bilahare müşkülat-ı siyasiyeyi tevlid edeceğine binaen şura-yı 
mezkurece verilen karar salifü’l-beyan icab ve hal-i maslahata muvafık bulunmuş olduğundan zikrolunan veraset hüccetinin tehir-i icrasıyla 
mehakim-i şeriyece husus-ı mebhus-ı anh ile emsali hakkında tabiyet kanunu ahkamına tevfikan ecnebi ile tezevvüc eden Osmanlı kadınları 
zevclerinin mensub olduğu devlet tebasından tanınarak haklarında ona göre muamele-i şeriye icrası hususunun taraf-ı meşihate ve salifü’z-
zikr tabiyet kanununun 7. Maddesinin fıkra-i ahiresinde tasarruf-ı emlak ve arazi maddesi devletin nizamat ve kavanin-i umumiyesine tabii 
olduğu musarrah olmasına ve emlak-ı sırfa ve emsal-i mülk gedikler emval-i menkule gibi miras vechile tevarüs edip arazi-i emiriye ve akarat-ı 
vakfiyenin muamele-i intikaliyyesi ise kanun ve nizam-ı mahsus dairesinde ceryan etmekte bulunduğuna binaen bu yolda yanlış muamelata 
meydan verilmemek hususunun…”TKG. KK. İLMd. D. No: 18, s. 125, T. 4 Şubat 1322.
113  “… Teba’a-i Ecnebiyenin İstimlâk-ı Emlake menu’yetleri mukaddem kendülerini Devlet-i Aliyye teba’asından göstrerek uhdelerine emlak 
geçüriş olup ecnebilerin şimdi senedlerine tabiiyet ilm ü haberlerinin Hariciye Nezaretince de tasdiki lazım gelüp gelmeyeceği istizarına dair 10 
Recep 1298 tarihli ve iki yüz altmış dokuz numrolu tezker-i aliye-i…”, TKG. KK. İLMd. D. No:8, s.54/b, T.5 Şubat 1296. ; Sadaretten Defter-i 
Hâkanî Nezaretine gönderilen tezkerede Hicaz bölgesi dâhilinde yabancıların arazi alımları yasaklanmı ise de değişik adlarla arazi alımlarının 
yapıldığı yönünde iddiaların asılsız olduğu ve fakat daha önce tebaadan iken sonradan yabancı devletler tabiiyetine geçenlerin elinde arazilerin 
bulunduğu, bu arazilerin ise onların ölümüyle birlikte vereselerine intikale etmeyeceğine vurgu yapılmıştır. TKG. KK. İLMd., D. No: 23, s.97, 
T. 1/Haziran/1326.

bölgedeki kimi memurların da desteğini alarak hayli arazi ve emlak alımı yaptıklarına şahit olmaktayız.114 
Memurların yabancıların usulsüz şekilde arazi edinmelerindeki rolünün yanında Hayfa örneğinde de 
rastladığımız üzere yerel halktan bazılarının da yabancılar adına arazi ve emlak alımı yaptıklarını da 
görmekteyiz.115 Hariciye Nezaretinden, Defter-i Hâkanîye gönderilen tezkerede, miri arazi üzerine 
yapılacak olan hanelerin ilerleyen süreçte kilise veya okul binalarına dönüştürülmemesine dair bir 
senedin, yabancılardan alınması istenmektedir.116 Böylece İmparatorluk, önceleri sosyo-kültürel veya 
dinî temelli bir olayın zamanla bazı hukukî çıkmazları tetikleyeceğini fark ederek onun mücadelesini 
vermeye başlamıştır.

III) Yabancıların Arazi ve Emlak Alımlarına Osmanlı İmparatorluğunun Bakışı
a)Yabancıların Özellikle de Yahudilerin Belli Bölgelere Toplu Olarak  

Yerleştirilmemeleri
Farklı inanç ve kültürdeki insanları bir çatı altında altı asır gibi bir süre zarfında idare etmeyi 

başaran Osmanlı İmparatorluğunun cemaat temelli sosyo-kültürel idarî yapısı, XVIII. yüzyıl sonlarına 
doğru değişmeye başlamıştır. XIX. yüzyılda başta Avrupa ve Amerika olmak üzere Rusya’dan birçok 
Yahudi’nin Filistin, Hicaz havalisine göçü başlamıştır. Bu olayın başta siyasi, idari, demografik ve 
ekonomik olmak üzere birçok sıkıntıya yol açacağını düşünen Osmanlı hükümeti, Kudüs, Suriye 
ve Beyrut mutasarrıflıklarına gönderilen ilm ü haberler vesilesiyle bu duruma gerekli hassasiyetin 
gösterilmesini istemiştir.117 Bab-ı Âlî’den Defter-i Hâkanî Nezâretine gönderilen 17 Nisan 1309 
(M. 29 Nisan 1893) tarihli tezkere’de, Musevilere emlak ve arazi teferru’ edilmemesi, edenlerin ise 
bir şekilde tekrar alınması istenilmiş olmakla birlikte bu noktada özellikle Almanya, Avusturya ve 
İtalya sefaretlerinden gelen ihtarlar karşısında kararlı bir duruş sergilenmesi istenmiştir.118 Bu konuda 
ayrıca Suriye Vilayeti Kudüs-i Şerif Mutasarrıflığına gönderilen tezkere de önem arz etmektedir. 
Nitekim tezkere, Kudüs’e gelen üç -dört yüz ailelik Musevi gurubundan başka Musevilerin gelişi 
veya konaklamasına yardımcı olunmaması, tebaadan olduklarına dair yalancı şahitlik yapılmaması 
gibi birçok ikazı barındırmaktaydı.119 

114 “…arz-ı Filistin’in en muteber noktalarında Beyrut Hıristiyan ahalisi tabiratı ile sair kesan tarafından meşhur Rusbih Kumpanyası namına 
külliyetli arazi teferruğuna hükümet-i mahalliyece mümaşat edildiğinden…”, TKG. KK. İLMd. D. No: 17, s. 23,24, T. 18/Temmuz/1307. ; “… 
Şehzade sultan Mehmed Han Hazretleri Evkâf-ı Şerifesinden Büyükada ve Maltepe ile Heybeli ve Kınalı ve Burgaz Adalarında olan arazinin 
bey’ ve şirasında vukuu rü’yet olunan fesadın meydana çıkarılması içün mukaddema tayin kılınan memurların avdetiyle icra eyledikleri tahkikatı 
mutazammın takdim etmiş oldukları layiha ile defter ve harita meallerine nazaran mahâl-i merkumede kain arazi mutasarrıflarının yedlerinde 
bulunan senedatın ekeserisi mültezimler tarafından verilmiş bir takım mahlul ve mahkûk evrakla ve birazı dahi Kartal Mahkemesinden takrir 
olunmuş hüccetlerden ibaret olarak pek de itibar-ı şayan olamayacağı ve bunların her ne kadar ikmal-i tahkikatına gayret olunmuş ise de 
eshabının bazısı teb’a-i ecnebiyeden olmasına ve bir takımının dahi taallül ve muhalefet eylemesine mebni çoğunun senedatı görülemeyip fakat 
senedat-ı mevcude haricinde olarak pek çok mahallin tecavüz ve müdahale olunduğu mertebe-i sübuta varmış olduğu mahâl-i merkumenin 
memurin-i mumaileyhim ve Kartal Evkaf Müdürü marifetiyle müceddeden tahrir-i mesaha ile haritaları tanzim ve tasarruf iddiasında olan 
kesanın yedlerinde senedatın rü’yetiyle kemiyet ve keyfiyeti meydana çıkarılıp şayan-ı kabul ve itibar olunanların derunlarında muharrer 
hudud ve sınırlarıyla miktar ve dönümleri bi’t-tetkik aslına tatbik ve tefrik olunarak ve üzerlerine alâmât-ı fasıla ve numaralar vaz kılınarak 
esas ittihazıyla yeniden sebt-i defter olub sahiplerine ona göre canib-i hazineden tebdilen ve müceddeden temessükât ita kılınması …”, TKG. 
KK. İLMd., D. N: 15, T. 9 Haziran 1313, s. 61.
115  Hayfa’nın Avusturya Konsolosu ve tabiiyeti şüpheli Sigmunt Fişer adına, bazı tebaadan kişilerin, Hayfa’nın doğusunda denize kıyısı 
bulunan iki kıta bahçeyi satmak istedikleri görülmektedir. Fakat söz konusu bahçelerin sahile açılması nedeniyle yabancı veya tabiiyeti şüpheli 
Yahudilere satılmasının doğru olmadığına dair karar “Şura-yı Devletçe” alınıp Suriye ve Beyrut vilayetlerine gönderilmiştir… TKG. KK. 
İLMd. D.No:105, s.32,33, T. 16 Safer 1284.
116  “…Arazi-i emiriye üzerine inşa olunacak ebniyenin kilise ve mektep şekline ve bir suret-i memnuaya konulamayacağına dair kendisinden 
senet alınacak olan sahib-i arazi ecnebi ise senedin mukavelat muharrirliği ile konsolatodan musaddak bulunması usul-i muttahize icabında 
olduğu…”, TKG. KK. İLMd., D. N: 18, s.17, T. 22 Mart. 1315.
117 “Suriye, Beyrut dolaylarında arazi alsallarda asla ziraat veya ikamelerine müsaade edilmeyeceğine dair Kudüs Mutasarrıflığına ilm ü 
haber…” TKG. KK. İLMd. D.No:129, s.58, T. 30 Temmuz 1307. ; Ecnebi Musevilerin iskânına ruhsat verilmeyeceğinden bunlar için arazi 
tefvizinin ve arazi furuhtunun yürütülmemesi Suriye ve Beyrut vilayetleriyle Kudüs mutasarrıflığına iş’ar edilmiş… hali zuhur eder ise 
sebebiyet veren me’murin mes’ul olacağından Rusya’dan gelerek Kudüs’e gitmekte olan Musevilerin orada emlak ve arazi alamamaları için 
suret-i katiyyede …” hakkında tezkere… TKG. KK. İLMd. D.No:17, s.16, T. 25 Temmuz 1307.
118  TKG. KK. İLMd. D.No:17, s.55, T. 17 Nisan 1309.
119  TKG. KK. İLMd. D.No:17, s.57-60, T. 10 Mayıs 1309.
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b) Osmanlı İmparatorluğu’nun Yabancıların Emlak ve Arazi Alımında Belirlediği 
Yasak Bölgeler
İmparatorluğun yabancıların arazi edinmelerine serbesti getiren Safer Kanuna rağmen, kendince 

yararlı bulduğu bazı kısıtlamaları da uygulamaya koyduğunu ifade etmemiz gerekmektedir. Sadarette 
Sadrazam imzasıyla Defter-i Hâkanî Nezaretine gönderilen tezkere Osmanlı İmparatorluğundan 
“Yabancıların Arazi Almaları Hakkındaki Kanun” na rağmen askeri bazı kıstaslar nedeniyle getirilmiş 
olan kimi kısıtlamaları görmemiz açısından oldukça önemlidir. Söz konusu tezkere’de her ne kadar 
yabancılara Hicaz arazisi hariç memleketin her tarafından arazi alınmasının serbest olduğu belirtilmiş 
ise de askeri güvenlik bölgelerinin yabancıların eline geçmemesi noktasında gerekli çabanın sarf 
edilmesi vurgulamaktadır. Nihayet Yumurtalık Limanına yakınlığı ile dikkati çeken bu arazinin 
yabacıların eline geçmesinin doğru olmadığı belirtilerek satın alma bedeli olarak ödenen 500 Fransız 
altınının Hazinece karşılanıp Agop’a verilmesi ve bu arazinin askeri bölge olarak tahsis edilmesi 
noktasındaki görüş kayda değerdir.120 Aynı hassasiyetin Anadolu Kavağı Yuşa’ mevkiinde bulunan 
çalılık sahanın, Fransa tebaasından Matmazel Ogüstin Katino adına satın alınması talebi üzerine de 
gösterildiği söylenebilir.121 Burada oldukça önemli bir hususa değinmek gerekmektedir. Bilindiği 
üzere İmparatorluk, XIX. yüzyıldan itibaren mali sıkıntılarla sık sık karşı karşıya gelmiş hatta bunları 
atlatmak maksadıyla dış borçlanmaya gitmiştir. Fakat bu durum daha ziyade askeri, idari alandaki 
açığın bir türlü kapatılamamasının sonunda oluşan bir vakıa idi. Kanaatimizce incelediğimiz konunun 
da İmparatorluk hazinesinin boşalmasında az da olsa etkisi vardır. Nitekim yukarıda olduğu gibi 
karşılaştığımız birçok örnekte askeri emniyet bölgesi, maden sahaları, vakıf arazileri, stratejik boğaz, 
geçit, yol vb. mahallerde sık sık bu yönteme başvurmuştur. İdarecilerinin bu yöndeki uğraşları belki, 
İmparatorluğun varlığını devam ettirmenin vermiş olduğu bir zorunluluktan kaynaklanmaktaydı. Fakat 
taşra’da kontrol edilemeyen arazi, emlak alım-satımları beraberinde hayli ağır bir malî yükü doğurarak 
önemli bir gider kalemi ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak İmparatorluğun yabancıların, Hicaz bölgesi 
başta olmak üzere Müslüman ibadethâneleri, mahalleleri, köyleri başta olmak üzere ayrıca bir köy 
arazisi122, muhacir yerleşim alanı123, liman-sahil alanı124, demiryolu güzergâhı125 ile tarımsal sahalarda 
hayli fazla arazi alımlarına mani olduğu anlaşılmaktadır.126

120  “… Almanya teb’asından Erih Franç’ın İskenderun Körfezi sahilinde Payas Nahiyesinin Bebeli mevkiinde teb’a-i devlet-i aliyyeden 
Kilikyan Agop’tan mübayaa etmek istediği çiftlik ve arazisi hakkında … Şura-yı Devlet Dahiliye Dairesinden kaleme alınan mazbata Meclis-i 
Mahsûs-ı Vükelâda lede’l-kırâ’e bu madde hakkında sebkat eden karar ecnebilerin arazi-i Hicaziyeden ma’dâ yerlerde teb’a-i devlet-i aliyye 
misillü emlak iştira etmelerine kanun-ı mahsus müsaade bulunduğu cihetle zikr olunan çiftliğin merkum Almanyalı tarafından mübayaasına bir 
şey denilemeyeceği merkezinde ise de vilayet-i müşarunileyhanın iş’âr-ı ahirinde dahi Yumurtalık Limanının askerlikçe nikat-ı mühimmeden 
bulunması hasebiyle merkum Almanyalı’nın iştira ettiği çiftliğin muamele-i resmiye-i ferağıyesini ifada tereddüd edildiği gösterilmesine … “, 
TKG. KK. İLMd. D. No: 17, s.96, T. 3/Ağustos/1311.
121  “… Anadolu kavağı’nın Yuşa’ mevkiinde ve Avakim veled-i Ohannes veresesi taht-ı tasarrufunda bulunan bir çalılığın bu kere Fransız 
teb’asından Matmazel Ogüstin Katino uhdesine ferağı icra edilmek üzere ruhsat tezkeresinin verildiği ve istihkâm civarı olan mahâl-i 
mezbûrenin yed-i ecanibe geçmesi şayan-ı mülahaza bulunduğu şehr emaneti celilesinden bildirildiğinden bahisle bu babdaki mütalaa-i acizinin 
istifsarını havi varid olan 20 T.evvel 321 tarihli tezkere-i vâlâ-i asifaneleri üzerine iktizasının cevabiye-i acizanemle savb-ı vâlâ-yı daverilerine 
izbar edilmişti sâlifü’z-zikr çalılığın Macar ve Anadolu kavağı istihkâmlarıyla kireç ocağı askerisinin kurb ve civarında bulunmasından dolayı 
yed-i ecânibe intikâli kat’iyyen caiz olamayacağı …”, TKG. KK. İLMd. D. N: 15, T. 22. Şubat.1321, s.127.
122 “… Meallerinde Mersin Kazası dahilinde kain Çukur keşlik Karyesi mahallince bir ecnebiye satılmak istendiği halde ehemmiyet-i 
mevki’ası derkar olan mezkur Karyenin heyet-i umumiyesiyle bir ecnebi yedine geçirilmesi halen ve istikbalen mehazir-i azimeyi câib 
göründüğü Defter-i Hâkanî Müfettişliğinden yazılan derkenarda dahi mezkur karye arazisine kurâ-i mütecavire ahalisi halît ve şerîk olup bu 
vechile ecanibe satılmasına nizam müsaid olmadığı gösterildiği cihetle ecnebi namına tapu senedi verilmemesi hususunun…”,  TKG. KK. 
İLMd. , D. N: 56, T.  3 Nisan 1299, s.31.
123  “… Akka sancağına mülhak Taberya kazası dahilinde mukaddema Cezayir muhacirlerine ihsan buyurulan Şuara ve Kefersid ve Avlan 
ve Mazer namlarında 4 karyenin Baron Ruçild’e ya diğer bir ecnebiye ferağ olunabilmesi ihtimaline karşı mezkur arazinin 20 seneye kadar 
kimseye ferağ ve ziraat bankalarından mada mahalle terhin edilememesiyle beraber 20 seneden sonra dahi katiyen yahut değin mukabilinde 
vefaen ferağı hakkında muhacirin-i merkume tarafından müracaat ve istida vuku bulur ise evvel emirde nam-ı müstear mahsuruna mahal 
kalmayacak surette tahkikat-ı mükemmele icra edilerek…”, TKG. KK. İLMd., D. No: 19, s.8, T. 7/Şubat/1316.
124  Kudüs’te Şeria Nehri civarında Rum Patrikhanesinin manastırdan sahile kadar olan arazilerin bir kısmını ele geçirmeye çalıştığı 
anlaşılmaktadır. TKG. KK. İLMd. D. N: 19, s.10.
125  Halep vilayeti Sedirya İskelesi havalisinde demiryolunun buraya kadar gelmesi münasebetiyle iskele ve civarındaki arazinin kimseye 
satılmaması…TKG. KK. İLMd. D. N: 4, s. 22. ; “…Bâb-ı Âliden ber istifsar alacakları talimata göre muamele ve hareket olunması ve 
demiryolları güzergahlarıyla rıhtım ve liman ve saire inşa olunan mahallerde dahi munkavele ve şartnamelerde münderic miktardan fazla 
kumpanyalarca arazi istimlakına memurin-i müteallikası tarafından meydan verilmemesi zımnında vilâyât ile elviye-i gayr-i mülhakaya icra-yı 
vesaya olunmasının dahiliye ve memurîn-i müteallikasına tebligat-ı lazıme ifasının…”,  TKG. KK. İLMd., D. N: 15, T. 10 Ağustos 1317, s. 96.
126 “… Amasya’da sakin Almanlardan Mösyö Frog Biraderler ve Ağtabroks namına 65 bin kuruş bedel ile Atabey Çiftliği arazisinden 1600 

Sonuç
İlm ü haber defterleri, kendine has şekil, muhteva ve diğer özellikleriyle Osmanlı arşiv mirası 

zenginliğin bir parçasını oluşturmaktadır. Başta Defteri Hâkanî Nezâreti olmak üzere Maliye, 
Dâhiliye Nezaretlerinin işleyişlerinin yanında zaman zaman bu üç bakanlığın koordinasyonuna dair 
bilgiler içermektedir. Defterler, Defter-i Hakânînin kayıt için tedarik edileceği defterler, kayıt tutulan 
defterlerin muhafaza edilebileceği mahzenler, kullanıldıkça yıpranan defterlerin tamiri ile deftercilerin 
maaşlarına dair birçok konuya ait oldukça ayrıntılı bilgiler içermektedir. Yine Osmanlı coğrafyasındaki 
nüfus hareketleri ve bu hareketlerin doğal bir sonucu olarak idari birim ile işleyişlerdeki değişiklikleri 
de yansıtan oldukça geniş muhtevaya sahiptir. Defterlerin sayfaları arasında, satılsın mı?, satılmasın 
mı? şeklindeki sorularının ışığında günümüzden yaklaşık bir buçuk asır öncesinde yabancıların arazi 
edinmelerine dair uğraşları ile İmparatorluğun konuya bakış acısına da rastlamamız mümkündür. 
Kısaca Defter-i Hâkanî Nezaretince kaleme alınmış ilm ü haber defterleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
idari, siyasi, mali ve sosyo-kültürel yapısına ait oldukça önemli bilgileri ihtiva etmektedir. Bu bilgiler, 
her ne kadar deryada damla olarak görülse de İmparatorluk tarihinin aydınlatılması, özellikle kurumsal 
alanlardaki kimi araştırmalar noktasındaki ehemmiyeti nedeniyle şüphesiz oldukça önemli bir rol 
üstlenmektedir. 

ve Ermeni cemaatinden Tatyus namındaki kimseden 22 bin kuruşa kezalik mezkur çiftlik arazisinden 480 ve Mösyö Hakasher namına dahi 
Tuzsuz çiftlik hissedaranından Zekeriye Ağa ve Hatice Hatun’dan 28 bin kuruş bedel ile 540 dönüm ki ceman 115 bin kuruşa 2620 dönüm arazi 
teferruğ etmeleriyle senedi verilmiş ve 62 bin kuruşa dahi 460 dönüm Çerkes muhacirlerinden teferruan tasarruflarında bulunan Kutu köyü 
ahalisinden eshabıyla pazarlık edilip ferağının icrası için müracaat vuku bulmuş ise de muamelesi icra ve senedi ita olunmadığı …”, TKG. KK. 
İLMd., D. N: 19, s.142, T.06/Kânûn-ı Sânî/1319.
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ÖZET

Bu bildiride Yahudilerin Filistin topraklarında yerleşmek için yaptıkları çalışmalara kısaca 
değinilecek, 1876- 1908 yıllarında Edmond  Lehman , Charles Netter ve  Musa Sursok gibi 
ünlü isimlerin hangi yolları kullanarak Filistin’de büyük araziler satın aldıkları ve buralara ne 

şekilde Yahudi göçmenleri yerleştirdikleri anlatılacaktır. 

ABSTRACT
İn this decleration, the attempts of the Jews to setle in Palestine lands will be shortly mentioned, 

in which ways the fomous people like Edmond Lehman, Charles Netter and Musa Sursak got big lands 
in Palestine between 1876- 1908 and how they place Jewish immigrants will be described. 

Osmanlı topraklarında küçük ve sessiz bir toplum olarak yaşayan Yahudiler hakkında Türk 
tarihçiler oldukça az çalışma yapmışlardır. Filistin Meselesi’nin ortaya çıkması ile konu Türkiye’de 
ilgi çekmeye başlamış ise de birkaç eser dışında ciddi bir yayın yapılmamıştır.1 Son yıllarda özellikle 
İstanbul üniversitelerinde Türkiye Yahudileri, İstanbul ve Selanik Yahudileri hakkında yüksek lisans 
ve doktora tezleri hazırlanmıştır.2 Konumuz açısından önemli iki çalışma Marmara Üniversitesi’nde 
1 Hikmet Tanyu, Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler, c.I, 2. Bs., Bilge Yayınları, İstanbul 1979; M. Kemal Öke, II. Abdülhamid Siyonistler ve 
Filistin Meselesi, Kervan Kitapçılık, İstanbul 1981; M. Kemal Öke, Tarihten Günümüz Filistin Sorunu ve Türkler (1880- 1980), Ankara 1987; 
Süleyman Kocabaş, “Vaat Edilmiş Toprak” Filistin İçin Mücadele Türkiye ve Siyonizm, 2. Bs., Vatan Yayınları, İstanbul 1994; Hakan Alkan, 
500 Yıllık Serüven Belgelerle Türkiye Yahudileri 1, Günce Yayıncılık, Ankara 2000; Yaşar Kutluay, Siyonizm ve Türkiye, Koloni Yayıncılık, 
İstanbul 2000; Yusuf Besalel, Osmanlı ve Türk Yahudileri, Gözlem Yayınları, İstanbul 1999; Feridun M. Emecen, Unutulmuş Bir Cemaat 
Manisa Yahudileri, Eren Yayınları, İstanbul 1997; M. Ertuğrul Düzdağ, Yakın Tarihimizde Gizli Çehreler, İz yayıncılık, İstanbul 1991; Ahmet 
Hikmet Eroğlu, Osmanlı Devletinde Yahudiler (XIX. Yüzyılın Sonuna Kadar), Alperen yay., Ankara 2000; Avram Galanti, Türkler ve Yahudiler, 
3. Bs., Gözlem Yayınları, İstanbul 1995.
2 Eugene A. Cooperman, Turco- Jewish relations in the Ottoman city of Salonica, 1889- 1912: two communities in support of the Ottoman 
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yapılan bir doktora tezi ve Fırat Üniversitesi’nde hazırlanan makaledir.3 Filistin konusu, devam eden 
siyasi bir çekişmenin kapsamında yer aldığından yazılan kitapların çoğu propaganda içerikli kitaplardır. 
Bu yüzden çalışmamızda daha çok Osmanlı arşiv belgelerinin yol göstericiliğine dayanmak ihtiyacı 
duyulmuştur.4 Biz bu araştırmamız sırasında kullandığımız yüzlerce arşiv belgesi içerisinde Beyrut’un 
ünlü ailelerinden biri olan Sursok (Sersak, Sursak) ailesi ve Alman Musevilerinden Edmond Lehman 
ile ilgili olanları öne çıkaracağız. 

İslâm hukuku ve Osmanlı kanunları açısından halkın özel mülk edinmesinde bir sakınca yoktu. 
Osmanlı arazi kanunlarına göre toprakların büyük bir kısmı mirî toprak denilen devlete ait topraklar 
olmakla birlikte mâlikâne veya begevâne adıyla kişilere temlik edilmiş topraklar da bulunuyordu. 
Ancak Osmanlı kanunlarına göre, Osmanlı tebaasından olmayan kişilerin Osmanlı topraklarında mülk 
ve arazi sahibi olmaları nazarî olarak mümkün değildi.5 Buna rağmen Osmanlı topraklarında bulunan 
yabancı devlet tebaasından olan gayrımüslimler çeşitli yollarla mülk sahibi olmaya çalışmaktaydılar. 
Bu yolların başında bir Osmanlı vatandaşı bir gayrımüslimle evlenmek en garantilisi olarak 
görülmekteydi. Borç karşılığı teminat gösterilen emlâke el koymak, okul veya hastane yaptırmak 
suretiyle mülk edinmek uygulamada gördüğümüz diğer mülk edinme yolları idi. 

1839 Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı gayrımüslimleri geniş haklara kavuştular. Osmanlı 
İmparatorluğu, Avrupa devletlerinin zorlamasıyla 1856 Islahat Fermanı’nda vatandaşlar arasında 
eşitlik ilkesini kabul etmek zorunda kalınca bu hakların sınırı biraz daha genişlemiş oldu. 1858 
Arazi Kanunu’na göre, Osmanlı tebaasından bir gayrımüslim öldüğünde mirası çocuklarına intikal 
edecekti. Ancak geride kalan çocuğunun veya eşinin yabancı devlet vatandaşı olması durumunda 
emlâkinin kime kalacağı düşünülmemişti. 22 Mayıs 1291 (4 Haziran 1875) tarihli tezkire çıkarılarak 
yabancı ülke vatandaşı olan evlat ve akrabasına intikal edemeyeceğine karar verildi. 1858 Arazi 
Kanunu’nun 45. maddesi ise Filistin’de yabancıların mülk edinmeleri konusunda sığındıkları bir 
dayanak noktası oluyordu.6 7 Safer Kanunu diye bilinen 1 Cumadelulâ 1284/ 31 Ağustos 1867 tarihli 
“Tebaa-i Ecnebiyyenin Emlâk İstimlâkine Dair Nizamnâme” ile Arazi Kanunu’ndaki  bu eksiklikler 
giderilmeye çalışıldı.7 

Musevilerin Filistin’de yoğunlaşma ve mülk edinme çabaları artınca 1882 yılı Ekim ayında 
Osmanlı Devleti hac ziyareti dışında yabancı Musevilerin Kudüs’e girmesini yasaklamıştı. Bu 
kanundaki açıklıktan yararlanmak isteyen Musevi göçmenler kendilerine “hacı” süsü vererek Filistin’e 
girmişler ve izlerini kayıp ettirerek Filistin’de kalmaya başlamışlardı. 1884 yılında İçişleri Bakanlığı 
yeni yasalar hazırlayarak bu sızmaları önlemek için 1 aylık geçici ikametgâh belgesi uygulamasını 
başlattı.8

Osmanlı hükümeti 05 Mart 1883 tarihli kararname ile yalnız Osmanlı vatandaşı olan Musevilere 
Filistin’de toprak almak hakkı tanımaktaydı. Osmanlı vatandaşlığından çıkmış veya çıkarılmış olanlar 
ile yabancı devletlerin uyruğunda olanlar bu haktan yararlanamayacaktı. Bunu aşmak için Siyonist 
Empire, New York 1991; Mark Alan Epstein, The Ottoman Jewish communities and their role in the fifteenth and sixteenth centuries, 1980, 
Masalai Press 2, Oakland, University of Washington, 2004 (basılmış tez); Saffet Emre Tonguç, The impact of the 1492 mass exodus : Jews 
and the Ottoman social structure, 2002. (basılmış tez); Julia Philps Cohen, Fashioning imperial citizens : sephardi Jews and the Ottoman 
state, 1856-1912, Stanford Univercity, 2008; M. Mustafa Kulu, A brief history of the Dardanelles Jews during early Tanzimat years, 1839-
1845, 2005; Dilek Akyalçın, The Jewish community in the making of Istanbul, intra muros, 1453-1520,  Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 2003; Hatice Doğan, Hahambaşılık Müessesesi, Gözlem Yayıncılık, Selçuk Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2003.
3 Brahim Bouazi, 19. Yüzyılda Filistin’de Arazi Satışları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi Bilim Dalı, Basılmamış 
Doktora Tezi, (Danışman Ahmet Tabakoğlu), İstanbul 2011; Ömer Osman Umar, “Osmanlı Döneminde Yahudilerin Filistin’e Yerleşme 
Faaliyetleri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, Elazığ 2002, s. 421- 438.
4 Araştırmalarım sırasında bana yardım eden Ar. Gör. Muhammed Ceyhan’a; Yüksek lisans öğrencilerimizden Abdullah Zararsız’a, California 
Stanford Üniversitesi’nde bana her zaman yardımcı olan Burçak Keskin Kozat’a ve Asuman Tezcan’a, Prof. Dr. Aron Rodrigue’e ve her türlü 
yardımları için kızım Ceren ile eşi Ender Gürşat Olgun’a teşekkür ederim.
5 Bu konuda geniş bilgi için bkz.: Gül Akyılmaz, “Osmanlı Devletinde Gayrimüslimlerin Hukuki Statüsü”, Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye. 
Kongresi Bildirileri, XI, Ankara 2003, s. 171- 187.
6 Madde 45 - Bir karyenin hududu dahilinde olub bâ-tapu tasarruf olunan arâziyi mutasarrıfı bulunan kimse diğer karye ahâlisinden bir kimseye 
fariğ olduğu halde o arâzinin bulunduğu karye ahâlisinden yere zarureti olanların ol arâziyi bedel-i misliyle bir seneye kadar taleb ve davâya 
salâhiyetleri vardır.
7  Düstur 1. Tertib,1 Cild , s. 230- 236.
8 M. K. Öke, Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar, s. 92.

Yahudiler Osmanlı vatandaşı olan Yahudilerle anlaşarak onların isimleriyle toprak satın almaya 
başladılar. Kendi aralarında yapmış oldukları gizli protokol gereğince daha sonra bu toprakları esas 
sahipleri olan Siyonistlere devir ediyorlardı. Osmanlı tapu kayıtlarında alıcı taraf Osmanlı vatandaşı 
olarak göründüğü için de Osmanlı hükümeti bu satışı engelleyemiyordu.9 

Osmanlı vatandaşı olmayan gayrimüslimler, bağlı bulunduğu devletin konsoloslarını veya 
büyükelçilerini harekete geçirerek siyasi krizlere sebep olabiliyorlardı. Bunu önlemek isteyen 
Osmanlı Devleti ise Osmanlı topraklarında mülk edinmek isteyen Yahudilerin Osmanlı vatandaşlığına 
geçmelerini salık veriyordu. Mülk edinmek isteyen Yahudilere Hicaz ve Filistin dışında bir başka yer 
önerilmekteydi. 1882 yılı Temmuz’unda Amerikan Elçisinin aracılığıyla zengin İngiliz hayırseveri! 
Lawrence Oliphant, Musevileri Filistin’e yerleştirmek amacıyla Babıali’ye başvurduğunda, Sadrazam 
Said Paşa, “Yahudilerin Osmanlı vatandaşlığına geçmeyi kabul etmeleri şartıyla iskâna uygun 
Mezopotamya gibi yerlerde gruplar halinde yerleştirilebileceğini” bildirdi. Aynı teklif 20 yıl sonra 
Theodor Herzl tarafından yapılacak ve yine aynı cevap verilecekti.10 Osmanlının Filistin’de mülk 
satışını kontrol altına alması üzerine, Siyonizm yanlısı Yahudi zenginler, kendi adlarına önceden 
almış oldukları topraklara Yahudileri getirip yerleştirme çabası içine girmişlerdi. Lord Rotschild de 
Filistin’de toprak satın almasına rağmen kendisi ülke dışında olduğundan toprağı Yahudilere terk edip 
onların tasarrufuna bırakmıştı.11

1890- 1900 yılları arasında hem konsolosların Osmanlı iç işlerine müdahaleleri, hem de Yahudi 
göçü bütün yasaklamalara rağmen devam ediyordu. Bu sıralarda İstanbul’a gelen Theodor Herzl 
Padişah’a büyük projesini sunmak imkânı bulmuştu. Abdülhamid, Filistin için  Mısır’ın statüsü 
gibi özerkliğe götürebilecek bir statü yerine Girit ve Sisam adasının özel statüsü gibi bir çözüm 
önermekteydi.12 T. Herzl ile Sultan Abdülhamid’in görüşmeleri Herzl’in anılarına dayanılarak çok 
teferruatlı bir şekilde bilinmektedir.13 Padişah, Yahudilerin kolonizasyonuna karşı değildi. Ancak 
hepsinin birden Filistin’e yerleştirilmesini sakıncalı bulmaktaydı. Herzl’in amacı bütün Yahudileri bir 
yerde toplamak ve devlet kurmak olduğu için Yahudilerin başka eyaletlere yerleştirilmesi önerisine 
yanaşmıyordu. Abdülhamid ise kendisine bu yerleşme karşılığında teklif edilen 30 milyon altın çok 
büyük bir para olsa da, vatanı satmak damgası yemek istemiyordu.14

Osmanlı topraklarına gerçekleştirilen Yahudi göçleri kimi zaman fazla dikkat çekmeden 2- 3 kişilik 
gruplarla, bazen de yüzlerce kişiden oluşan konvoylarla gerçekleştiriliyordu. 1891 yılında Filistin’e 
gelen 440 Yahudi’nin Osmanlı vatandaşlığına alınarak bu topraklara yerleştirilmesi için Babıali’den 
gelen tezkire üzerine II. Abdülhamid, bu yerleştirme işinin tehlikelerini bildiren bir “irade” gönderir.15 
1893 yılında Küçük Said Paşa, Kutsal topraklarda yaşamak isteyen iyi niyetli Yahudilerin toprak satın 
almalarına belirli kurallar içerisinde izin verince, bu tarihe kadar yasal olmayan yollarla mülk edinmiş 
olan Yahudiler, yasal mülk sahibi olmuş oluyorlardı.16

Yahudilerin Filistin’de bir devlet kurma çabalarını Avrupalı her devlet kendi çıkarları açısından 
değerlendirerek ona göre tavır alıyordu. Fransa’nın 1789’larda, I. Napolyon’un Mısır Seferi sırasında 
başlayan atakları istediği sonuçları vermemiş ve Fransa sonunda buradaki Yahudi hareketine karşı bir 
tavır takınmaya başlamıştı. Fransa, Filistin’de tek yönlü bir devlet kurma girişimine silahla karşılık 
vereceğini bildirince İngiltere de açık desteğini çekmek zorunda kalmış ve Dr. Herzl’e devlet kurmak 
için Uganda’yı önermişti.17

9  Mim Kemal Öke, Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar, Ed. Kenan Seyithanoğlu, Çağ Yayınları, İstanbul 1990, s.96. 
10 M. K. Öke, Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar, s. 83-84.
11 Ö. O. Umar, “Osmanlı Döneminde Yahudilerin Filistin’e Yerleşme Faaliyetleri”, s. 427. Esas kaynak için bkz.: BOA, MV, Dosya No: 205, 
Vesika No: 143. 
12 D. Farhi, “Documents On The Attitude Of The Ottoman Goverment Towards The Jewish…”, s.193.
13 Bilal Eryılmaz, Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi, Risale Yayınları, 2. Bs., İstanbul 1996, s. 206.
14 Y. Kutluay, Siyonizm ve Türkiye, s. 312- 313.
15 Ahmet Akgündüz, “II. Abdülhamid’in Yahudilerin Filistin’e Yerleşmesini Yasaklayan Bir İradesi”, TDTD, S.3, İstanbul, Mart, 1987. 
16 Ö. O. Umar, “Osmanlı Döneminde Yahudilerin Filistin’e Yerleşme Faaliyetleri”, s. 424.
17 M. K. Öke, Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar, s. 88.

http://searchworks.stanford.edu/view/3281084
http://searchworks.stanford.edu/view/5499599
http://searchworks.stanford.edu/view/5499599
http://searchworks.stanford.edu/view/7915185
http://searchworks.stanford.edu/view/7915185
http://searchworks.stanford.edu/view/6662772
http://searchworks.stanford.edu/view/6662772
http://searchworks.stanford.edu/view/6662928
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Ortadoğu ve Uzakdoğu İngiltere için önemli olduğundan Yahudi devleti kurulması fikri İngiltere 
için menfaatli bir iş olarak görülmeye başlamıştı. İngiliz vatandaşı ve Londra’daki Yahudilerin saygın 
kişisi olan Moses Montefiore’ye 1837 yılında Kraliçe Victoria tarafından “Sir” unvanı verildi. Bu kişi 
birkaç kez Kudüs’e gitti; İstanbul’da Osmanlı Sultanı ile görüşerek ondan Filistin’de yeni yerleşim 
ve yeni inşaat yapma izni aldı. Sir Montefiore 1839 yılında, “İngilizlerin himayesinde Filistin’de bir 
Yahudi devleti kurulması” fikrini ortaya attı. Bu sırada Suriye ve Filistin, Mısır Valisi Kavalalı Mehmed 
Ali Paşa’nın elinde bulunuyordu. Filistin’de Yahudi kolonileri kurulması için Mehmed Ali Paşa ile 
görüşen Montefiore bir sonuç elde edemedi. Mehmed Ali Paşa isyanında Osmanlıya yardım eden 
Fransa, İngiltere ve Rusya, Suriye ve Filistin ile daha yakından ilgilenmeye, buralarda konsolosluklar, 
azınlık okulları, hastaneler açmaya başladılar. Dinsel kökenli olarak başlayan rekabet, millî rekabete 
dönüşmekte gecikmedi.18 Montefiore 1876 yılında öldü, yerine George Elliot geçti. Elliot’un çabaları 
ile 1885 yılında ilk İngiliz Siyonist Teşkilatı kuruldu. 

Rusya ve Almanya kendi ülkelerindeki Yahudi Düşmanlığını (Antisemitizm) Filistin’in Yahudi 
yerleşimine açılmasını savunarak çifte kazanca dönüştürmek niyetinde idi. Hem “baş belası” Yahudiler 
uzaklaştırılacak, hem de Filistin’de bunlar himaye edilerek burada bir köprübaşı tutulmuş olacaktı. 
Helmuth von Moltke’nin yönlendirmesi ile Filistin’deki ilk Yahudi kolonileri Almanların himayesinde 
kuruldu. Almanya’dan gelen Doğu ve Orta Avrupa Yahudileri kilise ve vakıf okulları ile 1860’lardan 
başlayarak Filistin’e yerleşmeye başlamıştı.19 Almanya, en çok Yahudi nüfusa sahip devlet20 olması 
dolayısıyla hem en büyük Yahudi düşmanı, hem de en büyük Siyonist destekçisi konumundaydı. 
Kayzer 1898 yılında İstanbul’u ziyareti sırasında Yıldız Sarayı’nda T. Herzl ile görüştüğü sırada “ 
Siyonizmin ana fikri benim her zaman ilgimi çekti, hatta sempatimi bile kazandı” demişti.21 Rusya, 
Ortadoğu’da avantajı Almanlara bırakmak istemediği için Siyonistleri destekliyordu. Osmanlı 
Dışişleri’nin başarılı çalışmaları sonucunda Almanya, Siyonizmi desteklemekten vazgeçince aynı 
şekilde Ruslar da desteklerini çektiler. 

Yahudiler Filistin’de yerleşme konusunda daha 1870’li yıllarda ciddi adımlar atmaya 
başlamışlardı. Paris’de bulunan İsrail Cemiyeti tarafından Yafa’da bir ziraat mektebi açılması için 
Charles Netter22 faaliyete geçmiş ve Yafa çevresinde 2.600 dönüm arazi kiralanmıştı.23 Bu şekilde 
okul, hastane, çiftlik açarak buraya adam yerleştirmek Yahudi topluluğunun yaygın olarak kullandığı 
bir yol idi. Hele kurulacak okul 2.600 dönümlük bir arazi üzerine kurulacaksa Yahudiler çeşitli şekilde 
buraya yüzlerce adam yerleştirebilir ve bu topraklar üzerinde yapacakları büyük binalar sayesinde bu 
toprakların mülkiyetini almayı deneyebilirlerdi.

Yabancı devletlerin Filistin konusunda Babıali’ye baskıları artınca Dışişleri Bakanlığı, 3 Nisan 
1293/ 15 Nisan 1877 tarihinde Almanya, Avusturya ve İtalya büyükelçiliklerinin sözlü takrirleri 
üzerine bir açıklama yapmağa gerek duymuştu.24 Bu açıklamada Osmanlı vatandaşı olan Yahudilere 
emlak alımında bir zorluk çıkarılmadığından söz edilmekte, Osmanlı vatandaşı olmayan Yahudilerin 
ise eşitlik ilkesinden yararlanma hakları olmadığının altı çizilmekteydi. 

Hayfa’da bulunan İngiltere konsoloshanesi tercümanı Emin Abdünnur ve Beyrut’ta bulunan 
Rusya konsolosluğu tercümanı Corci Musa Sursok (Sürsak)25 efendiler İsrail Derneği (Cemiyet-i 
İsrailiyye) namına Hayfa’da epeyce arazi satın almışlardı. Bu satışlar kaza kaymakamı ile mahalli 
memurların “müsâmaha ve müsâ‛adesi” ile olmaktaydı. Bu durumu ihbar eden Süleyman es-Salah 
isimli bir vatandaş, kaymakam ve diğerleri tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı. Süleyman’ın arzıhali 

18 S. Kocabaş, “Vaat Edilmiş Toprak” Filistin İçin Mücadele Türkiye ve Siyonizm, s. 124- 125.
19 S. Kocabaş, “Vaat Edilmiş Toprak” Filistin İçin Mücadele Türkiye ve Siyonizm, s. 131.
20 A. Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 183.
21 M. K. Öke, Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar, s. 86; M. K. Öke, II. Abdülhamid Siyonistler ve Filistin Meselesi, s. 126- 127.
22 Charles Netter, 1828 yılında Strasburg’da doğmuş, 1882 yılında Yafa’da ölmüş  Fransız vatandaşı bir Yahudi’dir. Paris’te önemli çalışmalar 
yapan Yahudi Cemiyeti’nin  başkanlığını yapmış, Yahudi’lerin Filistin’i vatan edinmeleri için çaba göstermiştir.
23 BOA, İ.MMS-38/ 1593, 20 Zi’l-ka‛de 1286 / 21 Şubat 1870 tarihli irāde.
24 BOA, BEO, 190/ 14206- 2, 3 Nisan 1293/ 15 Nisan 1877.
25 Bu isim Osmanlı belgelerinde Musa Sersak  (   یجرج قاسرس یسوم )  şeklinde yazılmaktadır. 

üzerine durum Beyrut valiliğine yazılarak bilgi istenildi. Beyrut valiliğinden gelen cevapta bu sefer 
Almanya’nın Akka konsolosunun fahri tercümanı Fuad Said Efendi’nin adı geçmekteydi.

Siyonistlerin takma isimlerle hileli yollardan Filistin’de toprak sahibi olmaları üzerine 1892 
yılında Kudüs mutasarrıfı İbrahim Hakkı Paşa, Filistin’de uyruğuna bakılmaksızın bütün Musevilerin 
toprak satın almasını yasakladı. Kudüs mutasarrıfının bu kararı İstanbul’un bilgisi dâhilinde olmalı 
ki 03 Nisan 1893 tarihinde Sadrazam Said Paşa bu yasağın Filistin’e yasadışı yollardan sızmış olan 
Musevi göçmenlerin yerleşmelerini engellemek için alınmış olduğunu bir genelge ile duyurdu.26 
Bu yasağı delmek isteyen Rusya Yahudileri önce Fransa veya İngiltere’ye gidiyorlar ve bu ülkenin 
pasaportu ile Filistin’e giriş yapıyorlardı. Bunu fark eden Osmanlı devleti yasağı genişleterek milliyeti 
ne olursa olsun Filistin’e Yahudi girişini yasaklama kararı aldı. Karar, Filistin mutasarrıfı tarafından 
1898 yılında Kudüs’te bulunan yabancı devletler konsoloslarına duyuruldu. 

Kudüs ve Beyrut gibi kritik bölgelerde görev yapan Osmanlı yöneticileri zaman zaman 
İstanbul’un kesin emirleri ile bölgedeki özel durumların zorlamaları arasında ikilem yaşamışlardı. 
Suriye ve Beyrut vilayetleriyle Kudüs sancağında bulunan tapu memurlarının hükümetçe alınan 
kısıtlamalara uymaları ve mabeyn senedleri üzerine tapu varakası vermemeleri konusunda ikinci bir 
emir gönderilmesine gerek duyulmuştu.27 Bu karışıklığı önlemek için 5 Teşrîn-i evvel 1316/ 18 Ekim 
1900 tarih ve 2409 numaralı Başbakanlık tezkiresi yayınlandı. Buna göre, bir kişinin yabancılara 
mülk satışının yasak olduğu bölgede satın aldığı emlâk ve arazi şehir dâhilinde ise orada “Filistin 
topraklarına göçleri yasaklanmış olan Musevilerin ikāmetine müsaade etmeyeceğine” dair bu kişiden 
bir taahhüt beyannamesi alınacaktı. Satın alınan mülk veya arazi şehir dışında ise “buralara Musevi 
mültecilerini yerleştirmeyeceğine” dair bir beyanname alınması usulü getirilerek mesele çözüme 
kavuşturulmak istenilmişti.28

Emlak ve arazi satın almaları yasak olan kişiler satın aldıkları emlak ve araziyi ilk adım olarak 
muvazaa suretiyle başka birisinin adına kayıt ettirmekteydiler.29 Bir sonraki aşamada bir yolunu 
bularak bu mülkleri kendi adlarına veya Musevi muhacirlerden birisinin adına kayıt ve tescil 
ettirmekteydiler. Buna meydan verilmemesi için Şura-yı devlet Mülkiye Dairesi’nden gerekli kişilere 
21 Ağustos 1319/ 03 Eylül 1903 tarihli mazbata gönderilerek görüş istenilmekteydi. Bir aralık bu 
kişilerden “beyanname alınarak” oralarda emlak ve arazi satın almalarına izin verilmişti. Ancak 
Filistin topraklarına yerleşmemiş olan Museviler gerek Osmanlı vatandaşı olsun, gerek diğer bir ülke 
vatandaşı (ecnebi) olsun Filistin topraklarında emlak ve arazi satın almaları veya satmaları yasak 
olduğu halde bu yasağın sadece Musevi muhacirlere mahsus ve münhasır olduğuna ilişkin Defter-i 
Hakani Nezareti’nden tebligat yayınlanmıştı.30 

Valilerin Yahudi göçünün önlenmesi yönündeki uygulamalarının şiddeti Yahudi bankerlerinden 
aldıkları borca göre de değişiklik gösterebilmekteydi. 1904’de Levontin isimli bir Siyonist liderden 
3.000 sterlin daha borç alan Kudüs mutasarrıfı, Siyonizmin önüne geçmekte ne kadar başarılı 
olabilirdi?31 Osmanlı yöneticileri kendi şahısları için olmasa bile resmi işlemlerin yürümesi için 
Yahudi bankerlerden borç aldıklarında çoğu zaman faiz dışında bir de siyasi taviz vermek zorunda 
kalıyorlardı.

Yahudi yerleşim merkezlerinden ilki 1870 yılında Batı Şeria’da yukarıda ismi geçen Charles 
Netter tarafından açılan Mikveh Israel idi. Filistin’de ilk köprü başı olması ve Musevilerin ilk ziraat 
denemelerini yaşamaları bakımından oldukça önemli olan bu çiftlik hakkında çeşitli araştırmalar 
yayınlanmıştır. Mikveh Israel çifliğini,  1878 yılında açılan Petak Tikva kolonisi izledi. 1882 ve 1883 
yıllarından sonra ise bu sayı birden artmaya başlayacaktır.32 

26 M. K. Öke, Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar, s. 97.
27 BOA, BEO, 107/ 7958-2, 10 Rebî´ü’s-sânî 1310 ve 19 Teşrîn-i evvel 1308 / 31 Ekim 1892.
28 BOA, BEO, 2428-182089/9, 24 Cemâziye’l-âhire 1321 ve 3Eylül 1319/ 16 Eylül 1903. 
29 BOA, BEO, Dosya no: 107; Gömlek no: 7958 Tarih: 23 Rebî´u’l-âhir sene 1310; 01 Teşrîn-i sânî sene 1308/ 13 Kasım 1892.
30  BOA, BEO, 2428-182089/9, 24 Cemâziye’l-âhire 1321 ve 3 Eylül 1319/ 16 Eylül 1903. 
31 İlber Ortaylı, “ Son Devirde Osmanlı Musevileri”, Osmanlı’da Milletler ve Diplomasi, İş Bankası Yayınları, İstanbul 2008, s.56- 57.
32 Ö. O.Umar, “Osmanlı Döneminde Yahudilerin Filistin’e Yerleşme Faaliyetleri”, s. 427; M. K. Öke, Kutsal Topraklarda Siyonistler ve 
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Fuad Said Efendi 1902 yılında Hayfa kazasında 6.000 dönüm kadar bir araziye sahip Merah 
Çiftliği’ni 4.000 liraya satın almış, kısa bir süre sonra 13.500 lira bedel ile Frankfurd’da oturmakta 
olan Yahudi asıllı Edmond Lehman’a satmıştı. Çiftlikte 50 çiftçi ailesi yaşamaktaydı. Bu 50 ailenin 
satış işlemine karşı çıkmak için yapmış oldukları müdahalenin önlenmesi ve çiftliğin civardaki 
Zemarin köyünde oturmakta olan Musevi çiftçilere teslimi için İngiliz vatandaşı ünlü Musevî zengini 
Baron Rotschild (Baron Edmond James Rothshild -1845- 1934)’in vekili tarafından dilekçe verilmişti. 
Durum aynı zamanda Almanya konsolosuna da bildirilmişti. 

Rotschild tarafından devlete bir taahhütte bulunmuş olmasına rağmen, bu satışta mahalli 
memurların müsamahası sonucu belirlenen üst sınır aşılmıştı. Ayrıca bu arazi üzerinde Osmanlı 
vatandaşlığını kabul etmeyen Museviler varsa, bunlar, Osmanlı vatandaşlığını kabul etmemekte ısrar 
ettikleri taktirde ülkeden çıkarılacaklardı. Kabul edenlerin mevcut arazilerde kalmasına izin verilecekti. 
Baron Rotschild’in vekili, Rotschild adına kayıtlı arazide yerleşmiş olan Yahudi çiftçilerin Osmanlı 
vatandaşlığını kabul etmiş olduklarını, yalnız esnaf ve tüccardan birkaç yabancı bulunabileceğini iddia 
etmekteydi.

18 Ekim 1900 tarihli yukarıda anılan tezkire ile Hicaz toprakları dışında kalan yerlerde, taahhüt 
beyannamesi alınarak yabancılara toprak satılmasına izin verilmişti. Fransa devleti vatandaşlarından 
Musevi cemaatinden Hoca Nersilefe’nin Taberya kazası dahilinde satın almak istediği arazinin satışına 
bu çerçeve içinde izin verilebilecekti. Bu olayın hemen ardından gelen 20 Haziran 1316/ 3 Temmuz 
1900 tarihli tahriratta Corci Musa Sursok Efendi karşımıza çıkacaktır33. Burada “Beyrut tüccarından bir 
kişi” olarak kendisini tanıtan Sursok Efendi, Akka sancağı sınırları içerisindeki 1.000 feddanlık (1.000 
çift) arazisini Almanya vatandaşlarından birisine (kim olduğunu açıklamıyor) satmak istemişti.34 Bölge 
tapu memurları, satın almak isteyen Alman vatandaşının Yahudi olduğunu anlayınca satışı bekleterek 
İstanbul’dan izin istemişler ve İstanbul’dan gelen cevapta: “Alman Yahudisi’nin elinden burada 
Musevi göçmen iskân etmeyeceğine” dair taahhüt senedi alarak satışı yapmaları istenilmişti. Ancak 
Şura-yı devletten aynı gün verilen iki karar arasındaki tutarsızlık bütün bürokratlara yansımış ve onlar 
da yabancı elçilikler ve saray arasında, ne yönde karar vereceklerini bilemez duruma düşmüşlerdi. 

Musa Sursok, Sadrazama bir dilekçe yazarak Fuad Esad35 ve Kamil Paşa’nın gerçekleştirmek 
istedikleri arazi satışlarına en sonunda izin verildiği ve satışlar gerçekleştiği halde, kendisinin 
Akka ve Hayfa kazalarında bir Alman vatandaşına satmak istediği bataklık arazinin satışına izin 
verilmediğinden ve zarara uğradığından yakınmaktadır. Kendisini “Beyrut bankerlerinden ve ashâb-ı 
emlâkden” bir kişi olarak tanıtan Musa Sursok, devlete ne kadar bağlı olduğunu uzun uzun anlatıyor, 
yaptıkları sözleşme gereği ferağ işlemini tamamlayamazsa büyük tazminat ödemeyi taahhüt etmiş 
olduğunu bildiriyordu. Devleti bu kadar seven ve koruyan bir vatandaşın zarara uğramasını her halde 
Sadrazam hazretleri tasvip buyurmayacaktı.36

Vatandaş Musa’nın satmak istediği bu topraklar Akka kazasına tabi Müceddel ve Cüdûr köyleriyle 
Kerdatı isimli değirmen ve bahçesinden ve bir de Hayfa kazası dahilinde Kifrete köyünden ibaretti.37 
Sursok bu arazinin satışı için Bab-ı âlî’den izin istemiş ve 20 Ağustos 1318 (2 Eylül 1902) tarihinde 
kendisine verilen emre dayanarak Musevi Lehman ile aşağıdaki şartlar dahilinde sözleşme yapmıştı:

1. Musevi Lehman, satın almak istediği arazide bulunan ve çevreye türlü zararı dokunan bataklığın 
kurutulması için 25.000 lira harcamaya söz vermiştir.

2. Söz konusu kazada arazileri olan bir takım tüccarın Musevi Lehman’a arazi sattıkları 

Masonlar, s. 98-102.
33 George Moussa Sursock is one of the seven sons and heirs of Dimitri Sursock the founder of the “Sursok and Brothers”, a prominent firm in 
nineteenth century Beirut which acted as an agent for Lascaridi and Company in the 1850s and 1860s and shipped grain to London, Cyprus and 
elsewhere… The Sursok family whose origins can be traced back to Mersine, near Adana in modern-day Turkey, was originally a tax farming 
family in the service of the Ottomans. Bkz.: www.flickr.com/photos/.../5021961188.
34 BOA, BEO, 2428-182089/9, 24 Cemaziye’l-ahire 1321 ve 3Eylül 1319/ 16 Eylül 1903.
35 Fuad Esad veya Fuad Said Almanya’nın Hayfa Konsolosluğu tercümanıdır. Bkz.: BOA, BEO, 2428- 182089, 1 Eylül 1320( 14 Eylül 1904).
36 BOA, BEO, 2428- 182089, 21 Haziran 1320 ( 4 Temmuz 1904). 
37 BOA, BEO, 2428- 182089, 1 Eylül 1320( 14 Eylül 1904).

görülmüştür. Kendisi de Bab-ı ali’den bu konuda izin almıştır. Bu izne rağmen, belirli sürede ferağ 
işlemlerini tamamlayamazsa Musa Sursok Efendi, Musevi Lehman’a 15.000 lira ödemeyi kabul ve 
taahhüt etmektedir. Araziyi hükümet almak isterse Sursok bunu memnuniyetle yerine getirmeye 
hazırdır. Sursok, “hükümet-i seniyye işbu bataklığı kurutturacaktır” sözlerini ekleyerek kapalı bir 
şekilde yeni bir şart daha işaret etmektedir. Lehman’a 44.000 lira bedel ve bataklığı kurutması şartıyla 
sattığına göre, satın almak isterse devlet de bu parayı derhal ödemeli ve 8- 10 gün zarfında tapu 
işlemlerini tamamlamalıdır.38 Bataklığı kurutturmak ise devletin zaten aslî görevidir. 

Musa Sursok Efendi sürekli olarak arazi alıp satıyordu. Satış yaptığı kişiler ise genellikle Musevi 
asıllı muhacirler veya yabancı uyruklu kişiler olunca işlemler kendisinin istediği süratte yürümüyor 
ve Musa Sursok Efendi hemen dilekçeler yazmaya başlıyordu. Akka mutasarrıfı, Sursok’ın arazisine 
15.000 lira değer biçmekteyse de Sursok araziyi mukavelename ile Mösyö Lehman’a 44.000 liraya 
sattığını iddia etmekteydi.39 Aradaki büyük fark Sursok’ın devlete satmamak için fiyatı yüksek 
göstermesi ile ilgili olabilir. Devlet ya bu satışa izin verecek veya araziyi Sursok’ın bildirdiği yüksek 
fiyattan almak zorunda kalacaktı. Ancak her iki durumda da kazanan tabii ki Sursok olacaktı. Ancak 
Sursok, Akka mutasarrıfının hesabının hangi akla dayandığını anlayamamıştır. Çünkü Sursok’ın 
babası bu araziyi 30 sene kadar önce açık artırma ile devletten satın almıştır. Bu gibi arazilerin defterde 
gerçek değerinin pek altında bir fiyatla yazılmış olduğu malumdur. Arazinin defterde yazan değeri 
2.502.375 kuruştur. Kendisi bu kadar kıymetli bir araziyi Mösyö Lehman’a 20.000 dönüm bataklığı 
kurutması şartıyla satmıştır. Böylece çevrede bulunan diğer arazilerine bataklığın vermiş olduğu zarar 
da ortadan kalkacağı için 44.000 liraya satmaya razı olmuştur. Satışta Lehman, bu araziye Yahudi iskan 
etmeyeceğine dair yazılı taahhütte bulunmuştur. Bunun aksini iddia etmek sadece boş kuruntudur. 
Sursok artık burada devleti tehdit etmekten de çekinmemektedir: …sürüncemede bırakılacak olur 
isem hakkımda açılacak davadan dolayı ödemek zorunda kalacağım tazminatın ve zararın tamamı 
Osmanlı hükümetine ait olacaktır.40 

Musa Sursok Efendi 1904 yılında aynı Baron Rotschild’e 50.000 (ellibin) dönüm arazi satmak 
istemiş ve satışa izin verilmeyince İstanbul’a şikayet dilekçesi göndermiştir. Durum Bakanlar 
Kurulu’nda (Meclis-i vükelâ) görüşülmüş ve Sursok Efendi’nin Hayfa kazasında satmak istediği ve 
2 yıldır satışı geciktirilen arazi 30.000 dönümü tarım arazisi, 20.000 dönümü bataklık olmak üzere 
50.000 dönümdür. Adı geçen Alman Yahudisi Lehman’a daha önce de bir iki yerden arazi satmış 
ve satış işlemleri İstanbul’da gerçekleşmişti. Oysa ki adı geçen Baron Rotschild’in ve diğer ecnebi 
Yahudilerin isimleri hep müstear (takma) isimlerdi. Aldıkları arazinin tamamını ise Yahudi iskânı ve 
Yahudilerin sayısının artırılması için satın alınmış arazilerdi. Filistin topraklarında Yahudilere arazi 
satılmaması ve oralara Yahudi muhacirlerin iskân edilmemesi, buralarda vatan tutup yerleşmelerine 
izin verilmemesi zaten kararlaştırılmış bir şeydi. Bu bakımdan böyle büyük çaptaki bir arazinin Yahudi 
Lehman’a satışı uygun olmayacaktı.41

Sursok Efendi’nin satış yaptığı Alman vatandaşının Yahudi olduğunun anlaşılması üzerine 
Beyrut valiliği işi İstanbul’a havale etmişti. İstanbul’dan “taahhütname alınarak satışın yapılması” 
kararına dayanılarak işlem yapılması istenilmişti. Oysa ki Yahudilere toprak satılmaması konusunda 
Sadrazamlıktan vilayete gönderilmiş emir olduğu gibi Defter-i Hakani Nezareti’nden Sadrazamlık 
emrine dayanarak vilayetlere de yazı gönderilmişti. Bunun üzerine Musa Sursok Efendi ikinci bir 
arzıhal gönderdi. Bu arzıhalde, ya Almanyalıya satışa izin verilmesi veya Devletin bu araziyi kendisinin 
satın alması istenilmekteydi. Devlet her iki şıkkı da uygun bulmadı: Bu satış “Filistin toprağına 
yabancı Musevi yerleştirilmemesi kararına” aykırı olduğu gibi, “devletin kişilerden arazi satın alma 
mecburiyeti” de bulunmuyordu. Bu karar üzerine Musa Sursok arazisini adı geçen Culyus isimli 

38 BOA, BEO, 2428- 182089 (Tarih yok). 
39 BOA, BEO, 2428- 182089, 12 Teşrîn-i evvel 1320 (25 Ekim 1904).
40 BOA, BEO, 2428- 182089, 4 Eylül 1322 (17 Eylül 1906). 
41 BOA, DH.MKT 662/11, 2 Cemaziye’l-evvel 1322 / 15 Temmuz 1904.
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Yahudi’ye satmaktan vaz geçerek Kudüs sakinlerinden ve mülk sahiplerinden Edmond Lehman’a ferağ 
edeceğini, gerekli işlemlerin yapılmasına izin verilmesini isteyen üçüncü bir dilekçe daha gönderdi. 3 
Safer 1322/ 19 Nisan 1904 tarihli mazbatada yer alan bütün bilgiler değerlendirilerek Musa Sursok’a 
izin verilmemesi kararı benimsendi. Ancak bu kararın alınmasından önce Musa Sursok araziyi satmaya 
teşebbüs etmiş olduğundan ve o vakitler emsâline müsaade edilmiş olmasından dolayı “icrâ-yı îcâbı” 
Padişah’a havale edildi. Musa Sursok’ın verdiği örnekte yer alan satış ise Fuad Said Efendi tarafından 
Alman Yahudilerinden Edmond Lehman’a satılan Merah çiftliği ile ilgili idi.42 Lehman da Museviler 
adına arazi satın alan organizasyonun faal bir üyesidir. Musa Sursok, Fuad Said gibi Yahudi Arsa Ofisi 
adına çalışan kişiler değişik yollardan satın almış olduğu mülk ve arazileri Lehman, Baron Rotschild 
gibi kişilere satmakta ve bu kişiler de bu topraklarda çiftlikler tesis etmekte, okul veya hastane gibi 
sosyal kurumlar açarak buralara Musevi göçmen yerleştirmekte idiler. Lehman’ın Fuad Said’ten satın 
aldığı topraklar üzerinde kurmuş olduğu Merah çiftliği Siyonizm tarihinde çok önemli bir yere sahiptir.

Musa Sursok Efendi’nin dilekçesi Şura-yı devlet Mülkiye Dairesi’nde görüşüldü. Yapılan 
inceleme sonuna göre Musa Sursok Efendi ve ortaklarının tasarruflarındaki emlak ve arazi şöyle idi: 
Hayfa’da 19 oda, 3 ahır, 2 samanlık, 232 kadın ve erkek nüfus; Akka’da 40 odalı bir bina, 110 nüfus, 
40 odalı 1 han, 24 odalı bir bina, Cedr köyünde 105 nüfus. 

Sursok ailesinden olup Filistin’in Nasıra kazâsında yaşayan Osmanlı vatandaşı ve Beyrut’un 
ileri gelen kimselerinden olan İlyas Sursok da Musa Sursok’un yolundan gidiyordu. İlyas Sursok’un 
mutasarrıf olduğu Kule arazisi ve içerisindeki tarihi kalenin bölgedeki yabancı konsolosluklarca 
düzenlenen senetler ile yabancılara satılmakta olduğu ve bu yabancıların Siyonist bir dernek olduğu 
anlaşıldığında, Osmanlı hükümeti bunu mevcut kanunlara aykırı bularak engellemeye çalışmıştı. İlyas 
Sursok Osmanlı vatandaşı olmakla birlikte İran’ın baş kârperdâzı, yani işgüzârı idi.43 

Sursok ailesi yanında yabancılara toprak satmakta olan bir başka ünlü aile de Tevini ailesi idi. 
Bunlar Akka ve Kudüs çevresinde ellerindeki büyük arazilerden bir kısmını yabancılara satmaktaydılar. 
Kule arazisinden 3.000 dönümünün (bazı belgelere göre 3.600 dönüm) devlete ait olması gerektiği 
yapılan tahkikat sonucu Beyrut valisi Ebubekir Paşa tarafından bildirilmişti.44 Bu toprakları satın 
alanlar buralarda büyük binalar inşa ederek ellerinden geri alınmasının yollarını tıkamak istiyorlardı. 
Filistin topraklarında ise Musevilere toprak satışı yasak olduğu halde Sursok ve Tevini aileleri yabancı 
konsoloslukların da yardımıyla Musevilere Filistin’den toprak satıyorlardı.45 İlyas Sursok ve Tevini 
ailesinin Kule arazisinden Osmanlı vatandaşı bir Museviye yapmak istedikleri satışa ve yine Osmanlı 
vatandaşı Mehmed Afif’e kiraya vermek istemelerine hukuken karşı çıkılamıyordu. Ancak arazi 
üzerindeki çiftçilerin başka yerlere nakil edilmesi buralara Musevi göçmen yerleştireceklerini açıkça 
göstermekteydi. Buna rağmen Beyrut valisinin görüşü, satışa izin verilmesi fakat araziye göçmen 
yerleştirilmesinin engellenmesi yolundaydı.46 Beyrut valisinin bu görüşüne rağmen arazi satışının 
Sursok ailesinin istediği gibi olmadığı ve uzun yıllar sürüncemede kaldığı anlaşılmaktadır. Sursok 
ailesinin bu 50.000 dönümlük arazi satışı 1920 yılında İngiliz mandası altında Yahudi Ulusal Fonu’na 
yapılan ilk ve en büyük satış olarak gerçekleşecektir.47 Bugün Beyrut’ta Sursok adını taşıyan bir cadde, 
ve bu caddede bir otel ve bir müze bulunmaktadır. Otel ve sonradan müze haline getirilen köşk 1860 
yılında Musa Sursok tarafından yaptırılmıştır.48

42 BOA, BEO, 2428-182089/9, 09 Rebi‛ü’l-ahir 1322 ve 10 Haziran 1320 ( 23 Haziran 1904).
43 BOA, DH.İ.UM, 26/ 4- 08, 3 Mart 1327( 16 Mart 1911) tarihli yazı.
44 BOA, DH.İ.UM, 26/ 4- 08, 13 Rebî‛ü’l-ahir 1320/ 20 Temmuz 1902.
45 BOA, DH.İ.UM, 26/ 4- 08, 9 Şevval 1328/ 14 Ekim 1910, Kudüs mutasarrıfı Cezmi’nin arzı.
46 BOA, DH.İ.UM, 26/ 4- 08, 19 Teşrin-i evvel 1326 (1 Kasım 1910).
47 William L. Cleveland- Martin Bunton, A History of The Modern Middle East, Fourth Edition, Philadelphia 2009, s. 255.
48 http.www.sursockpalace.com: Built in 1860 by Moussa Sursock, it was recognized at the time as one of Beirut’s grandest town house and it 
is today certainly the largest private palace of that period to survive intact, with its surrounding lush gardens, as a family home. 

II. Abdülhamid’in tüm titizliğine ve devletin çabasına rağmen Siyonistler binlerce taraftarlarını 
Filistin’e yerleştirmeyi başarmışlardı. II. Meşrutiyetin ilan edildiği 1908 yılında Filistin’de yaşayan 
Musevi nüfusu, göçmen akınları sayesinde II. Abdülhamid’in tahta çıktığı 1876 yılına göre üç kat 
artmış ve 80.000’e ulaşmıştır.49

II. Meşrutiyetin ilanından sonra Siyonistler, merkezi Yafa olmak üzere bir Filistin Ofisi açmışlar 
ve bu kuruluşun girişimiyle Filistin Toprak Geliştirme Şirketi’ni kurmuşlardı. Bu şirketin başına 
getirilen Alman asıllı Dr. Ruppin başarılı bir iktisatçı olarak Filistin’e gelen göçmenleri koloniler 
kurarak istihdam etmiştir.50 Yine 1908’de İstanbul’a gelen Rus Siyonistlerinden Victor Jacobson’un 
başkanlığında İstanbul’da bir siyasi büro açılmıştır.51

28 Eylül 1909’da da Talat Bey, Yahudilerin Filistin’e yerleşmelerini önlemek için II. 
Abdülhamid’in çıkardığı yasak ve kısıtlamaları aynen uygulamaya koymuştur. Kırmızı tezkere usulü 
yeniden yürürlüğe girmiş ve yabancı uyruklu Yahudilere sadece üç aylık bir süre için Filistin’e girme 
hakkı tanınmıştır. Filistin’de arazi ve mülk alım ve satımı Osmanlı Musevileri de dahil olmak üzere 
tüm Yahudilere yasaklanmıştır.

28
 Yahudiler, en büyük toprak kazanımını ise 1918’den sonra İngiliz 

Mandası döneminde gerçekleştirebilmişlerdir.

SONUÇ
Binlerce yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde sürgün hayatı yaşayan Yahudi toplumu, evrensel dinlerini 

millileştirerek asimile olmaktan kurtuldukları gibi Filistine tekrar dönmek ve burada yeniden bir devlet 
kurmak inançlarını da hiçbir zaman yitirmediler. II. Abdülhamid zamanında başlayan Filistin’de toprak 
satın almak ve burada Yahudi nüfusu toparlamak fikri Abdülhamid’in bütün çabasına rağmen tam olarak 
engellenemedi. Abdülhamid -Jön Türk çekişmesinde Jön Türkleri destekleyen Yahudiler özellikle 
1902 -1904 yıllarında dolambaçlı yollarla binlerce dönümlük topraklar satın aldılar. Bu topraklarda 
çiftlikler, mektepler, hastaneler, ticari şirketler kurarak Yahudi nüfus yerleştirmeye çalıştılar. Kâmil 
Paşa gibi bazı Osmanlı valileri ve devlet adamları halktan ucuz fiyatlarla aldıkları çiftlikleri Osmanlı 
vatandaşı Musevilere yüksek fiyattan satmakta bir sakınca görmediler. Aynı yol halktan bazı Filistinli 
Arap ve Hıristiyanlar için de açılmış olmaktaydı. Bu şekilde toprak satın alıp bunları Yahudilere 
aktaran özel olarak kurulmuş arsa şirketleri yanında kendilerini banker, tüccar olarak tanıtan zengin 
kişiler de vardı. Beyrut eşrafından ve mülk sahiplerinden Corci Musa Sursok Efendi Yahudilerin toprak 
satın almasında en büyük role sahip olan kişilerden birisi olarak tarihe geçmiştir. 1908 II. Meşrutiyet 
döneminde iş başına gelen İttihat ve Terakki, Sultan II. Abdülhamid tarafından konulan yasakları 
sürdürmek zorunda kalmıştı. I. Dünya Savaşı’nın doğurduğu karışıklıklarda İngilizleri yanlarına alan 
Yahudiler Filistin’deki çalışmalarına hız vererek yeni kazanımlar sağladılarsa da, nihai isteklerine 
ulaşabilmek için II. Dünya Savaşı’nın bitmesini beklemek zorunda kaldılar. 

49 Ö. O.Umar, “Osmanlı Döneminde Yahudilerin Filistin’e Yerleşme Faaliyetleri”, s. 427; M. K. Öke, Kutsal Topraklarda Siyonistler ve 
Masonlar, s. 98-102.
50 Ö. O.Umar, “Osmanlı Döneminde Yahudilerin Filistin’e Yerleşme Faaliyetleri”, s. 429.
51 Y. Kutluay, Siyonizm ve Türkiye, s.348.
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ABSTRACT:

On the basis of work published on records of the Ottoman government relating to land in qada 
`Ajlun (kaza Aclun) of Bilad-i Sham (present-day north Jordan) dating from the last quarter 
of the nineteenth century CE, as well as on comparable records of the British government 

of India for the same period, it is argued in this paper, firstly, that historical research is of value in 
informing the technology of preserving government records of rights to land;  and secondly, that a time 
limitation should be set between ‘dead archive’ and ‘live record’, in order to govern accessibility to 
land records for bona fide historical researchers.  Although the main concern in the paper is with tapu 
records of rights to agricultural land, a parallel concern is with the records of civil registration (nüfus) 
and of tax (vergi) conducted in the same period, since it is by combining these three kinds of records 
that historical socio-economic analysis at the village and regional level can become most effective.

OSMANLI VE BRİTANYA İMPARATORLUKLARININ ARAZİ KAYIT SİSTEMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASINA DOĞRU NOTLAR

ÖZET:
Bu çalışmada hem 19. yy Osmanlı Devleti’nin Bilad al-Sham’da (Günümüz Ürdün’ü) Ajlun 

Kazası’ndaki hem de Britanya yönetiminin Hindistan’daki köy seviyesinde tuttuğu toprak kayıtlarının 
karşılaştırmalı bir tahlili yapılacaktır. Burada amaç köy ölçeğinde yapılacak araştırmalar için 
metodolojik bakış açıları sağlamaktır. Aynı zamanda bu tahlil yapılırken Britanya ve Osmanlı devlet 
yönetimleri arasındaki politikalar arasindaki farklara da vurgu yapılacaktır. Bu vurgunun temel 
odağında Osmanlı imparatorluk rejiminin Britanya’dan farklı olarak, Arap Eyaletlerinde sömürgeci 
bir siyasal yapı olmadığı fikri ön plana çıkarılacaktır. Bu nokta, özellikle son yıllarda ortaya çıkan 
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ve 19. yy’ı ilgilendiren bazı tarih çalışmalarında Osmanlı rejiminin Arap eyaletlerindeki siyasetinin 
“sömürgeci” tarzda ele alınmasına karşı bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. 

Diğer yandan tapu kayıtlarının hem tarih yazımı hem de antropolojik çalışmalar açısından arz 
ettikleri önem de bu çalışmanın önemli bir boyutunu teşkil etmektedir. Bunun takdir edilebilmesi, 
arşivlerde saklanan bu belgelere araştırmacıların erişiminin kolaylaştırılmasına bağlıdır. Bunn için 
de iki noktaya vurgu yapılacaktır: Öncelikle, devlet kayıtlarının korunması teknolojilerini anlamada 
tarihsel araştırmanın önemi vurgulanacak ardından tarihçilere ulaşımının kolaylaştırılması için, 
hukuksal açıdan delil niteliği taşıyabilecek kayıtlara belirli bir zaman limitinin konulması gerektiği 
vurgulanacaktır. Bu tarz bir yaklaşım bu belgelerin araştırmacılara sunulması açısından elzemdir. Sonuç 
olarak, her ne kadar tarım topraklarına olan hakkın belirlenmesi açısından tapu kayıtları analiz odağı 
olsalar dahi, köy seviyesindeki toplumsal tarih araştırmaları açısından merkezi nitelik taşıdıklarından, 
nüfus ve vergi kayıtları da bu çalışmada önemli birer kaynak olarak tahlil edileceklerdir.

Paper
Starting from the above abstract, I shall summarize the first issue in four related points.  a) 

Historians and anthropologists use records differently from the administrators who look after the 
records and guide access to lawyers and members of the public who consult them.  b) Any system of 
guided access tends to direct attention in particular ways and unwittingly to cover over patterns and 
correlations within the records.  For example, tracing a particular family’s holding in one village may 
not bring to the surface the relation between that family’s holding and the holdings of other families 
in the village, just as it will not bring to the surface the same family’s holdings in other villages.  c) 
It is the patterns and correlations of the underlying structure of holdings that interest a historian/
anthropologist, not the transactions of any one particular individual except in so far as it is used as 
an example of an underlying pattern.  (There is a methodological principle here of not assuming that 
records of rights to land have an immediate, obvious relation to what they represent on the ground, 
but I take up the issue of legal truth of representation by the registers below.)  d) There is no way of 
building an understanding of the patterns and correlations of the underlying structure of holdings from 
primary records except by working with the names and entries of all those registered.  e) Discussion 
between the different users of a records room should therefore take place if records rooms are to be 
made more accessible to the public.

The difficulties of constructing a picture of transactions relating to tapu holdings in a village 
over a period of time in order to throw light on the socio-economic conditions of the period or the 
character of the system of registration should not be underrated.  Considering only what is presently 
north Jordan for the period from the 1880s, when tapu registration was effected, to the subsequent 
registration of land under the British Mandate in the 1930s, any transaction in land had to be followed 
by a change in the tapu register by the individuals involved, and the identity of the register in which 
the up-dated entry could be found was written in the margin of the previous entry, just as the identity 
of the register in which the previous entry could be found was written in the margin of the up-dated 
entry.  Tapu registers in a kaza were organized by the date of transactions in a continuous sequence, 
not by the smaller administrative unit of a village;  moreover the system of updating tapu entries was 
both individualized and dependent on the continuing interest of those involved.  There was no system 
of regularly bringing the tapu register of a village as a whole up to date, there was no designated 
official whose job was to keep individual entries in the register of a village up to date, nor was there for 
each village a single book containing the original lists of all types of holdings, with entries up-dated 
in the book itself, as was done in the case of vergi/wirko registers dating from 1895.  To discover all 
transactions in a village over a given period we had to look through the registers of the entire kaza, 
indexing those relating to the particular village in which we were interested.  In theory such a procedure 
of compilation would uncover all transactions, but in practice a good number of transactions, identified 
in earlier or later transactions by their reference number, were not found;  and some entries in the 

original lists were simply never up-dated in the entire fifty-to-sixty year period after tapu registration, 
although doubtless on the ground changes occurred from season to season.  Moreover, because tapu 
registration did not at that time involve field maps or cadastral maps of villages, we could never be 
sure that our compilation was complete for all types of holdings within the boundaries of a village.

It may be presumptuous to claim that a scholar has anything of administrative value to say about 
techniques of registration to those who guard the records, and I do not wish to be understood as 
wanting to compare one system of registration unfavourably with another.  At a personal level I have 
benefited enormously from the knowledge and kindness of those locally in charge of keeping records, 
both in India and in Jordan, whose expertise (at least in India) is not always given sufficient credit by 
those higher up the administrative chain.  But systems of registration and procedures of consultation 
are themselves an object of research, which can tell a great deal about forms of rule in different states 
and empires;  and such research has to be done at the level where the records are maintained and 
consulted, not at a higher level or through administrative manuals or reports.  In other words, historical 
records of rights to land, of which tapu records are one kind, may be read not only outwards onto 
economic and social facts on the ground but also inwards onto the system of administration, like a 
window, and both views yield important insights into the character of rule.  I shall say something about 
both kinds of view in turn.  But first I would like to make a distinction between live record and dead 
archive, the second issue mentioned in my abstract.

Live and dead records. A live record is one maintained by administrators for possible consultation 
by members of the public for some reason or other, typically in relation to a legal claim that requires 
tracing a present entry back to previous entries and to an original register through various transactions.  
Such inquiry is similar to what a historian or anthropologist may want to do, except that, as stated 
above, the latter has to go beyond an individual entry in order to place transactions in a wider context 
to find some overall pattern.  A live record has some legal status concerning what is true on the ground 
within the system of administration, classification and law to which it belongs.  For instance, at least 
for the initial years after registration, the tapu registers of villages in Kaza Aclun must have been true 
to the facts on the ground in the sense of naming those liable to shares of the land tax on the village, 
even if the details of which plots of land within the village were cultivated by the person named or 
the manner in which they were cultivated were not part of the record;  whereas in north-west India at 
the same time a village’s record of rights to land (misl-i haqqiyat) was “presumed to be true until the 
contrary is proved or a new entry is lawfully substituted therefor” (Section 44 of the Punjab Land-
Revenue Act of 1887), and for the particular relation of truth to facts on the ground which the British 
colonial regime promoted, liability for land-revenue was tied to particular plots identified on a field-
map, tenant-cultivators were registered as well as the proprietors, and an elaborate administrative 
structure was established for up-dating entries every four years.  “The annual papers are meant to be 
a photograph of the actual state of the community”, the Financial Commissioner of the Punjab wrote 
in 1860.

By contrast a dead archive is maintained by those with a more general interest in preserving 
past records, and entries in the record of a dead archive no longer have immediate relevance either 
to present facts on the ground or to the present system of administration and law.  Archivists may 
not have the expertise to interpret what they guard, which is left to those who consult the archive, 
whereas those who guard a live record must maintain such expertise even if the record is in a language 
or script that is no longer current.  I am thinking here of government records more than the records 
of a particular private association.  The contrast between live record and dead archive is relevant 
particularly to government records of rights to land.

A system of recording rights to land may be superseded by some fundamental change in regime 
or in law.  For instance the tapu registers in Kaza Aclun dating from the 1880s were superseded by 



110 111

KONGRE BİLDİRİLERİ

Arşiv Dairesi BaşkanlığıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

the new cadastral surveys of the British Mandate in the 1930s.  Although there may be a historical 
interest for present villagers of northern Jordan in discovering who held what shares in land during 
the last half-century of Ottoman rule, a continuing legal interest would be unlikely at the present day 
since the cadastral surveys of the 1930s are the base-line for all subsequent transactions in land.  There 
are therefore good grounds for preserving the older records of tapu registration in the archives of the 
central Department of Lands and Surveys in `Amman (da’irat al-aradi wa-‘l-masaha), to where they 
were moved from the regional offices in the early 1990s.  Access to these archives is open to bona fides 
research scholars.  In parentheses it needs to be said that the scale of archiving here is slight, the entire 
collection of tapu registers for Jordan being contained in a single medium-sized room.  The collection 
of surviving registers is, moreover, far from complete, a reason that the originals in Ankara remain of 
inestimable value.

In the case of land records that are still live, even if seldom consulted, the question of whether to 
archive older records may be more difficult, if only because of the volume of records involved.  For 
instance, under the system of land registration in the Punjab during British rule of undivided India 
before 1947, settlements of rights to land and of liability to land revenue were supposed to be revised 
every thirty years.  For Ludhiana district in whose records room I did research from 1973 to 1977, 
the founding settlement was completed in 1853, a revised settlement was done in 1882, and a further 
revision was done in 1909-10 (no further revision being done in the 1940s on account of the second 
world war).  Records are preserved not only of these Settlements but also of the four-year updates from 
1882.  The entire set of bundles of records of a single village may occupy many shelves.  Although 
public inspection of the records of a village usually goes no further back than the last settlement, the 
older records are sometimes consulted, for instance to trace where an ancestor lived in the case of 
maps of the residential sites of villages or of Ludhiana town which were prepared in 1853 and never 
subsequently revised.  Moreover some records of the 1882 settlement are definitive:  for instance the 
genealogy of proprietors (shajra nasab-i malikan) had not been prepared in 1853 and at the 1909-10 
settlement the revised genealogies only took the form of updating the genealogies of 1882.  Should 
the records of at least the first settlement of 1853 be transferred to a central archive although they are 
still live?  I would argue not, firstly because of the volume of records involved:  a district in the Punjab 
contains a thousand or so villages, meaning that a central archive would have to cater for the records of 
many thousands of villages from all districts;  secondly the revenue records room of a district already 
has viable procedures both for inspecting entries in a record by members of the public and for regular 
checking of records by the administration for damage;  and thirdly the revenue records room of a 
district is in a sense already an archive for early settlements, since public inspection of the most recent 
papers can be done on the second copy preserved in the revenue records room of a sub-district (tahsil) 
not on the first copy preserved in the district revenue records room.  For research scholars access to a 
revenue records room of a district in India is governed by the normal rules of research access, which 
in the case of non-Indians has to be authorized by a central ministry.  Thus I was given permission to 
consult district records on condition that I confined my attention to the period before 1947.

There may be an argument for digitizing the records, including early records, partly for reasons 
of space and partly to insure the preservation of their content.  But that is a different consideration.

In the case of the first copy of tapu registers of Arab lands done during the Tanzimat period at 
the end of the nineteenth century, which are preserved in Ankara, I would plead for some access to 
research scholars, firstly because these records are no longer legally live, tapu registration having 
been superseded in at least Jordan, Lebanon and Syria by surveys of the British and French mandated 
governments, yet second copies of tapu registers preserved in those countries are far from complete.  
Secondly, the benefits of extending scholarly access are more general than what concern the tracing 
of particular individual cases, as I indicated earlier.  I would now like to say something of these 
more general benefits by way of the image of records as a window that can be looked through both 

outwards onto socio-economic facts on the ground, and inwards onto the form of rule, or the system 
of administration, classification, knowledge and law of the regime concerned.  I shall concentrate on 
the view inwards by way of comparing briefly land registration of the late Ottoman empire in Bilad-i 
Sham and of the British empire in India.

The view inwards.
Administration.  A superficial comparison of the records prepared at the initial registration of 

land in the two empires might see only an insufficiency of records in the one against an over-abundance 
in the other.  With the image in mind of annual papers in the Punjab as a photograph, the colonial 
regime of the British in India sought to lay bare and record for possible use in courts of law every fact 
of relevance to land administration.  The basic record of rights of a village included a register of both 
proprietors and tenants, a field map, a genealogy of proprietors purportedly from the foundation of the 
village perhaps many centuries previously, and a constitutional contract between proprietors and the 
government concerning the way relations within a village between proprietors and all kinds of non-
proprietors, from tenants and labourers to carpenters and weavers, were to be managed.  This was for 
every one of tens of thousands of villages in the province of Punjab.  It involved an army of surveyors 
intruding into the life of a village to collect information, and fitting that information into a grid of 
categories that might be used in a court of law.  The purpose was to preserve custom on top of the more 
obvious imperial aims of extracting revenue and creating a marketable property in land.  But setting 
the venue for the preservation of custom in courts of law had the unintended effect of freezing custom, 
indeed of changing the nature of custom and of its relation to law.  And to maintain the records as a 
continuously updated “photograph of the actual state of the community” an elaborate administrative 
structure had to be created within a district, with a designated official (patwari) responsible for keeping 
the registers of three or four neighbouring villages up to date.  In such an over-determined system the 
records became clogged over time with detail, making their reading difficult except for those who 
maintained them on the ground.  Their statistical abstraction too became an exercise in maintaining 
form at the cost of utility.  A Foucauldian reading of the effects of such a system would see power 
placed differently from what had been intended.

The form of the first yoklama tapu register of a village in Bilad-i Sham was by contrast minimal.  
Of the first four entries in the record of the village of Hawwara in what is now north Jordan in 1876, 
two had the father’s name but no family name (one being simply Mahmud al-Ahmad, the other more 
readily identifiable as `Abdullah son of Ahmad al-Musa), one had only the family name without the 
father’s name (`Abd al-Rahim Barakat), and only one had both father’s name and family name (`Abd 
al-Jalil son of As`ad Shuha).  For anyone other than someone of the village to identify those named 
would have been difficult.  Such under-determination left the custom of organizing the distribution of 
land for cultivation within the village much as it was, with all power left to the mukhtar and the village 
council (al-hai’at al-ikhtiyariyya).  Yet revenue was extracted and a market in land was created.

Classification.  The grid of categories into which information collected at land revenue 
settlements in British India was squeezed included not only different kinds of proprietors and tenants, 
whose relations were governed by laws enacted for each province, but also of religion and caste which 
became the governing identities for all colonial understanding of India, the glue that held the whole 
system of rule together.  It is true that nomads were sometimes differentiated in tapu registers under 
Ottoman rule in Bilad-i Sham but no other general category distinguished the residents of villages.  The 
understanding of Jordanian society as in general tribal is rather an invention of the British Mandate.

Knowledge.  It is sometimes claimed that Ottoman rule was both imperial and colonial in relation 
to Arab lands.  But in comparing regimes of knowledge, what was colonial about Ottoman rule?  
British rule in India was premised from the beginning of its administration of territory in Bengal 
in the 1760s on the construction of knowledge about India, both for purposes of law, for which the 
categories of Muslim and Hindu overrode all other distinctions in cases of personal law, and for 
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general administration in which classification by caste as well as religion became paramount.  For 
the gradual production of this knowledge reports were required from districts and provinces in every 
department of administration to feed the imperial archive in London, and from the 1830s those reports 
concerning the social and economic condition of the population, including reports generated by land 
revenue settlements, were published.  In the imperial imagination efficient administration was tied 
to accurate information.  Reports at the general level were the complement of records at the local 
level, and the two levels can be said to have been mediated by manuals designed by those at the 
upper level for use at the local level but in most cases actually written by Indians in between.  The 
techniques of survey, both general and cartographic, fed into the new science of statistics, whose first 
learned societies in the 1820s and 1830s were manned by former imperial administrators in India as 
much as by those concerned with the industrial urbanization of England.  European sociology itself 
developed from this nexus.  But for a comparable construction of knowledge about Arab, Balkan or 
any other lands under Ottoman rule, where is one to look?  In the newspaper Suriye or the Salnames 
of 1868 to 1900?  Modern Turkish sociology appears not to have been generated from within Ottoman 
administrative knowledge but imported from without.  In particular the Durkheimian tradition fitted 
well with the construction of a Turkish national sociology.

As a technology of rule, censuses provide a good comparative illustration of the different imperial 
regimes of knowledge under Ottoman rule in Bilad-i Sham and British rule in India.  Mention of the 
term Census of India elicits uniform admiration by demographers and sociologists today, for its scale 
– a synchronic census of all of India dates from 1881 –, for the categories under which the population 
was enumerated, and for the abstract level for which information was given (I am speaking here of 
the censuses conducted during British rule).  The decennial census reports of each province were an 
important source of knowledge about religion and caste after the 1880s.  But if one looks for local uses 
of the census a different impression may be gained, the actual census returns having been destroyed 
soon after enumeration and no record of households or the names of householders having been retained 
for local administrative use.  Before the idea of an all-India census had taken root in the second half of 
the nineteenth century, however, a household census (khana shumari) had been conducted as part of 
early land revenue settlements, including the 1853 settlement of Ludhiana district where for the first 
and only time maps of the residential sites of villages and towns were prepared which remain in use to 
this day.  Household censuses were superseded by the all-India census for which maps of residential 
sites, if prepared for enumerators, were not preserved.  The value of all-India statistics overrode any 
local value.  Yet what prevented the maintenance of a local register of village residents by village 
headmen for purposes of civil registration, as was done under Ottoman rule at the beginning of the 
twentieth century with the civil register or nüfus?  It seems that information about Indian subjects of 
British rule at an abstract, gross level was more important than the provision of a means by which the 
vital statistics of a population could be kept locally up to date.  The relation between citizenship and 
subjecthood varies between empires.

As an instrument of rule, the census became divorced from land registration under British rule in 
India.  But towards the end of Ottoman rule any new entry in a tapu register had to have a reference 
both to the nüfus and to the vergi registers, showing that coherence in local administration was 
more important than feeding the desire for knowledge about subjects and the new social science of 
demography.

Yet if knowledge of populations of Arab lands under Ottoman rule was not generally disseminated, 
there was surely great continuity in the knowledge of experts in fiqh through the whole period of 
Ottoman rule.  Regarding agrarian conditions it is possible to trace subtle changes in the understanding 
of such terms as sahib-ı arz or hakk-ı karar over the centuries (see Governing property, Chapters 2 and 
3).  Agrarian legislation under the Tanzimat in the nineteenth century built upon this legal tradition.

Law.  There was also great continuity in the idea of tapu registration, which can be traced back 
to the very beginning of Ottoman rule.  Laws enacted in British India, by contrast, even in matters 
of personal law, entailed new procedures in a new juridical structure while particular provisions of 
Islamic or Hindu law were translated into English from sources considered authoritative although 
sometimes being themselves translations from Arabic originals into Persian.  By the 1860s sufficient 
case material was thought to have been generated in courts, and British Orientalists were considered 
to have acquired sufficient expertise in Muslim and Hindu law, for a new law to be passed dispensing 
with the services of Hindu and Muslim legal experts in courts of law in India.  (See Abstract of the 
Proceedings of the Council of the Governor-General of India assembled for the purpose of making 
Laws and Regulations, 7 December 1863, in relation to Act XI of 1864, An Act to repeal the Laws 
relating to the offices of Hindoo and Mahomedan Law Officers, and to the offices of Cazee-ool-Cozaat 
and of Cazee;  and to abolish the former offices, British Library, India collections, IOR/V.9/8.)  In 
agrarian matters, law-courts relied upon a variety of sources.  Village records of rights were accorded 
the presumption of truth, as noted above, and these records included not only the basic registers of 
proprietors and tenants but also the constitutional contract (wajib ul-`arz) that detailed agrarian custom 
in a village.  Secondly there were the statutory laws of the Revenue, Tenancy and other Acts.  Thirdly, 
there were the series of reports on the customary law of certain tribes designated as agricultural, that 
were compiled for each designated ‘tribe’ in every district from the beginning of the 1870s.  In all 
cases the highest court of appeal was the Privy Council in London.  The registration of land in India 
was thus closely tied to the system of law under British imperialism.  But the same could not be said 
of tapu registration during Ottoman rule even after the Tanzimat reforms of the nineteenth century, 
for some issues of personal law remained the province of shari`a law, custom (`urf) while recognized 
in law was not codified to differentiate groups of the population, and scholars in the different legal 
traditions were incorporated into the new more centralized codified system.  It should be said that 
records of nizami courts do not appear to have survived in northern Jordan where Martha Mundy and 
I did research.  More generally the working of the nizami courts in Tanzimat governance is yet poorly 
researched.

The view inwards into the working of tapu registration and how it fitted into law, administration 
and the regime of knowledge is thus revealing under comparison with other imperial systems.

The view outwards.
It hardly needs to be said that the view outwards through tapu registers or other records of 

rights onto facts on the ground is also revealing, since facts on the ground everywhere differ even if 
patterns of land use in similar ecological zones may be much the same.  I shall confine my remarks 
to two points.  The first is that tapu registers of the Tanzimat period are essential source material for 
any research into socio-economic conditions at the level of village and kaza.  Although the central 
archives in the Başbakanlık do turn up occasional petitions, for instance, from villagers of Arab lands, 
and although the salnames may give an overview of a region, there is no other source which names 
villagers and concerns the internal distribution of land within a village that goes as far back as the tapu 
registers.  For Kaza Aclun, the relevant source material for research at the village level is as follows:  
(a) tapu registers and subsequent transactions, dating in one or two cases from 1876 but mostly from 
1882;  (b) vergi tax registers of 1895, which however have not been preserved for every village;  (c) 
the civil registers (nüfus) of 1910, which too have not survived for every village;  (d) shari`a court 
records which have been preserved no earlier than 1912;  (e) some limited records of nizami courts 
dating from the Faisali period of 1919.  The centrality of the tapu registers is thus evident.

Although the focus of this paper is the system of tapu registration, a brief note may be made on 
the records of the nüfus conducted in 1910, for these too are rich source material when set beside the 
tapu registers, which in in-marrying villages may enable patterns of marriage to be reconstructed that 
in turn relate to patterns of land transactions (see in particular the case of the village of Kufr `Awan in 
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Governing Property, Chapters 10 and 12).  A question arises however in the case of villages for which 
the nüfus records have not survived.  It was Ottoman practice to make two copies of tapu registers, the 
one for preservation at the centre, the other for use in the kaza.  Was the practice not maintained for 
the nüfus, only abstracts of population being returned to the centre?  If a second copy of the original 
record was in fact sent back to the centre it would be of inestimable value for those central copies to 
be opened for access to research.

My second point is methodological and has two aspects.  The first aspect is the amount of time 
required to piece together connections between the various historical sources mentioned above in order 
to construct a picture of socio-economic conditions of a village or region for a given period of time.  
Given the minimal character of tapu registration compared with, say, the various papers comprising 
the records of rights in the Punjab during British rule, a researcher is forced to make use of as many 
sources as possible.  But such work is not done in a day.  In our research Martha Mundy and I picked 
for analytical comparison two villages in the Hauran plains and two villages in the Aclun hills, in order 
to trace patterns of land use in neighbouring but different ecological zones.  But ideally – and this is 
the second aspect to my point – we would have wanted to look at more villages of the kaza in order to 
expose relations between villages.  Methodologically our choice of four villages, and the time required 
to piece together connections between the various historical sources for those villages, prevented us 
from looking wider.  For the particular period concerned, however, namely the last quarter of the 
nineteenth century, a wider view of relations between villages would have been valuable.  There was 
still some movement of population during this period as people moved from one village to another 
in order to make use of the opportunities presented by the new system of administration in the Kaza.  
Under the new regime there were villages, unable to meet the tax demand, that were sold to those with 
the means to profit from the new market in land.  A full regional picture of Kaza Aclun, based upon 
the village records, has still to be done.  Opening access to central tapu archives would certainly help 
in such an endeavour.
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ABSTRACT:

The proposed paper is a comparative study of the registration [assignment and assessment] of 
land use and title in South Asia under the Turkic rulers from Ghaznavids to Mughuls. No 
registers are available prior to the Ain-i-Akbari but several procedures have been mentioned in 

original sources. These were conglomerate states /composite empires with several subordinate states 
even till British colonial times where state revenues were also siphoned off to imperial coffers. The 
paper will be caste in three sections: a) conceptual; b) historical; and c) comparative/analytical. The 
first section explores the concept of property and need for classification & registration; the second, a 
history of recorded experiences in South Asia; the third gives a comparison of the varieties used by 
the composite states.

Whereas acquisition of land is a function of sedentary life, its assignment and assessment is a 
function of governance. Conventions for recognizing the right of an individual to acquire land evolved 
in different communities under a mixture of ‘might is right’ and social values that emerged during 
tribal and pastoral life. With the emergence of urban society, which was dependent on rural produce as 
well as raw materials from the hinterland, some procedures were needed for an equitable balance of 
social responsibility between the three styles of life: urban, rural and pastoral. This task of allocating 
social functions and shares [governance] generally gravitated to a central town and an empowered 
ruling elite who were given or acquired the legal and martial capability to assign, recognize and ratify 
usufruct or ownership of land, to assign un-owned property and assess its share in the common pool 
of society by taxing its saving/surplus for supplying needs of the elite in particular and society at large 
in general.

Various states and state systems emerged in human history based on a variety of social and political 
conventions of the ethnic composition of their component states. Like the European feudal system 
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which also had tiers of governance, the Sassanid satrapy system allowed insulated units of government 
to exist under an overlord. Unlike it however, the [west and central] Asian system did not expect the 
combining units to conform to a single convention. There emerged layers of management within each 
tier of social, ethnic or communal life leading to a variety of conventions for maintenance of records. 
In South Asia, for example the local or village records were maintained by the community, known as 
mirasi or bhand1 in local parlance, meaning custodians of heredity and hereditary rights. These people 
performed the function of local historians, their records were maintained verbally; similar mechanisms 
existed for other communal conventions and instruments of governance. An intermediate stage of 
record keeping occurred at the level of the subordinate ruler, this too was often a verbal agreement of 
terms with Khuts and Chaudhry; and then were the records of the overlord.

This complex form is what we have termed as a conglomerate state, in one sense it can be termed 
a composite one and in another it may be described as corporate. The term feudal does not describe 
the variety of systems and parallel modes of governance that existed in the units incorporated in the 
composite whole. A conglomerate state as we shall see in the historic description that follows allowed 
its subsidiary states/corporate areas to maintain record of social segments in layers, it used communal 
divisions and ethnic conventions to perform function of local governments, it allowed its intermediate 
and subsidiary states to exist as a provincial tier, or as federating/confederating units, it had flexibility 
of association or addition to the conglomerate with a variety of options for management.

This comparative study of the registration [assignment and assessment] of land use and title in 
South Asia under the Turkic rulers from Ghaznavids to Mughals highlights on the one hand a need for 
records in the conduct of state and reconstruction of cultural history and on the other the absence of 
these records in South Asia for much of its history. No registers are available prior to the Ain-i-Akbari 
but several procedures have been mentioned in original sources. One of the reasons for the lack of 
records is the fact that most South Asian states were conglomerate states, parts of composite empires. 
Another important factor was the nature of local organization and political economy which arose out 
of a prehistoric past. Yet another reason is duplicate nature of many of these records so that when 
new records were compiled, the old ones were allowed to go waste because the updated version was 
available. The paper has been cast in three subsections: a) conceptual; b) historical; c) comparative and 
analytical. The choice of period is partly because a lot of speculation is needed to deduce pre-Muslim 
policies, practices and procedures and partly because this is a period corresponding to the Seljuk and 
Ottoman rule in Anatolia. It is hoped that comparisons which may come to light during the congress 
can be explored more fully in the course of discussion and debate.

Subsections of the paper have been formulated keeping in mind the nature of the material which, 
due to its amorphous condition, provides an opportunity for innovation and abstraction that may not 
exist wherever well ordered records are available. The first section explores the concept of property 
and need for classification and registration or rural land in particular; the second section deals with a 
history of land use forms and recorded experiences in South Asia; the third section gives a comparison 
of the varieties used by the composite states given the local and imperial imperatives of political 
economy. A combination of Keynesian and Marxian concepts have been employed to rationalize 
prehistoric origin of social organization and its impact on the nature of South Asian record keeping 
under political leadership with a penchant for documentation and necessary administrative capacity.

a) conceptual: 
This section explores the nature of landed property and the need for its classification and 

registration. In nomadic or pastoral communities, possessions are naturally few and control over land 
is temporary if any. However, as soon as humans become sedentary, they also become territorial, 
inclined to exploit land in any one of three forms: as a source of natural yield [in the form of minerals 
or as pastures]; as a source of botanic or zoological output, in the form of agriculture or potential for 

animal husbandry; and as a locale for domestic construction whether urban or rural. The territorial 
claims of individuals in a rural environment may be adjusted by mutual consent even if the weak are 
forced to acquiesce to the will of the powerful. However, when governance and administration are 
introduced into the social system, a different kind of regulated enforcement is introduced based on an 
actual or assumed ‘social good’; heads of social good subjected to governance varied from society to 
society. Under the dictate of state control, therefore, it becomes necessary to frame rules for assigning 
land and for actualizing revenue from different forms of land use, thus the need for land registry.

The need for registration of land presupposes the concepts of acquisition, transfer and assessment 
of the value of land. Nomads would have no such concepts as part of their socio-economic repertoire; 
initial settlers would have begun to developing the concept of acquisition, but while there was enough 
space, transfers would have been as inheritance or enforced by greed. Early non-monetized economies 
of exchange and barter would also not have needed a record of acquisition and transfer even though a 
concept of ownership may have emerged. It is only when individual or communal ownership became 
a reality and monetized transfer became possible that the registration of ownership became necessary. 
Similarly the right to assess, assign, transact, transfer and record depended on the concept of a state or 
of a ruler as a super-owner/arbiter of ownership for all properties within its jurisdiction and domain.

Since the primary need of a state is to provide governance [including security, law & order, 
justice and finance for its employees], control over surplus agricultural produce, surplus labour, trade 
and industry is essential. In order to actualize agricultural surplus/rural produce, it is essential to 
place responsibility on one producer for each unit of land, designate a legitimate land use and assign 
the duty of collection of revenue to a state employee. In both cases a system of registry is needed 
to ensure that both parties may neither defraud each other nor the state. However, since agricultural 
produce in particular suffers from the cupidity of nature and yields may vary enormously from one 
crop to another, revenues and budgeting for state expenses may be adversely affected if tax is levied 
on produce and the farmer may suffer if it is levied on land assigned; this dictates different principles 
of registration and taxation. 

In a closed system the minimum agricultural produce needed equals subsistence requirements of 
the community; as such absence of agricultural surplus results in the reduction of surplus labour either 
due to migration or because people will seek to exploit more land for produce. However, a system which 
is committed to feed an unproductive urban population through agricultural surplus is dependent on 
ensuring an assessment amount of food surplus; this generally necessitates facilitation and promotion 
of agricultural productivity. For this a government must assess, assign and register additional land, it 
must also enhance surplus labour for rural and urban production. In such circumstances the task of 
governance is also to prospect for unexploited land, assess and assign it according to its productivity 
and ensure its settlement. This function of governance extends the scope of management and deepens 
involvement in communal affairs. Consequently specification of land use, zoning, rights of ownership 
and title also become part of the registration process.

Perhaps the most important historiographic function of registry records is changes in title to land 
due to change in government or state policy of land ownership and assignment. Naturally, records 
of sales and usufruct also constitute an important genre of data from land records, but acquisition of 
territory through conquest etc leads to contested title while state policies affect revenue and land use 
over large tracts of land. For the historian this may lead to a loss of information which could help in 
discovering the process of empowerment or disempowerment of communities and ethnic groups in a 
particular region. The significance of this aspect can be best illustrated in a comparison of the Ottoman 
and Mughal experience. The Ottomans came to rule a state with a millennium long history, they 
provided stable government for more than six centuries; this facilitated a steady process of evolution. 
Mughals by contrast came to a conglomerate state, as part of a series of similar conglomerates for two 
millennia before them; they were succeeded by a state that was looking to restructure the fabric of 
society.
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b) History of land assessments and records in South Asia’s conglomerate states:
We know that records of land assessment of Gandhara and Sind were prepared by Achaemenid 

rulers of Iran but the terms of reference for assignment, assessment and registry do not appear in 
historical texts till Ghaznavi times. Since urban life is known for nearly seven millennia before then 
[Mehrgarh Phase]2, a brief, speculative history seems germane as prelude to the main historical 
statement of this paper. The four millennia that constitute the emergence, rise and decline of Indus 
Valley urbanization are a fascinating period suggesting organization in a vast area without any formal 
administration. This society either had collective communal ownership or a free enterprise unregulated 
individual initiative based on mutual communal obligations. The latter seems more likely as it would 
be the initial form of the independent, self-contained village community that has existed till modern 
times and was the basic building block of its corporate, composite and conglomerate state structures 
throughout history.

The next 1500 years constitute the emergence of Bharat under Aryan states more as semi-settled 
clans of pastoralists than as formally administered governments. There was occupation and acquisition 
but perhaps no transfer or assessed value of land until the Persian conquest. Unfortunately at this time 
a series of political and ethnic changes took place that are difficult to place in sequence of time & space 
and impossible to document in terms of their records and procedures of governance. What we can say 
with some certainty is that village communities were self-sufficient and marketed their surplus. They 
may have been regulated by the moral code of Buddhism for the greater part of the period in most of 
the regions where pastoral-tribal life did not dominate. Pastoralists like the agriculturalists contributed 
to the economy voluntarily and the state assessed corporate revenue of these communities rather than 
maintaining land registers; this practice may even have been followed by Umayyads in Sind. Kautilya’s 
Arthashastra mentions private ownership/property, principles of agriculture and record keepers but the 
method of recording ownership or procedure for assessment and collection of dues is not clear3.

Although in principle individuals could alienate land, the communal and occupational structure of 
South Asian society did not provide a climate conducive to sale of property so normally alienation was 
confined to apportionment of inheritance. Even urban property, being divided into quarters for each 
caste, class, occupation tended to be passed on to successors in occupation whether family members, 
relatives, clansmen or guild members. This did not apply as strictly to cosmopolitan towns or Muslim 
settlements but, still being community specific, local registration was enough except in state sponsored 
re-allotment of usufruct, right to collect taxes or supervise revenues and finances. The responsibility 
of assessment and record of finances had been vested in the office of the Vizier or Divan-i-Vazarat by 
the Persians. The Muslims readily adopted this institution and established the triumvirate of Mushrif, 
Mustaufi4 and Vizier as a system of checks and balances on misuse or pilferage of finances, either in 
collection or in disbursement. Deeds of title/assignment issued by the state were registered in all three 
offices and appear in some family records as past glory if not as present claim5.

While the original model for administration developed by the Arab Khilafat was a hybrid one 
which amalgamated system using the Arab polity as it could best respond to the myriad of procedures 
being applied in different domains, the Abbasid Khilafat gravitated to the Iranian model as it soon 
became the core region of the state. When Sultanates emerged, the archetype of the Khilafat was 
adapted to Turkic norms; naturally Mahmud Ghaznavi, being the first to have that title, was idealized 
as a model sultan. Ideals/best practices were drawn from Iran [Bahram Gor; Noshirvan], Macedonia 
[Alexander] and Turan [Afrasiab] in addition to Muslim heroes and, above all, the Sharia. Another 
ideal sultan was Sanjar and the typical vizier was Nizam-ul-mulk Tusi, whose manual for conduct, The 
Siyasat Nama was supplemented by Chahar Maqala and Jawami-ul-Hikaya in South Asia. Principles 
of tax assessment and land records from the Al-Ahkam-us-Sultaniya of Al-Mawardi provided the basic 
structure on which the fuqaha of the Sultanate of Delhi developed their local awards according to local 
needs6.

The Achaemenid state had introduced the system of semi-independent governors called Satraps 
which probably left the internal system of assessment and registration to the assignee. Before that the 
informal tribal-state did not interfere in the local assessment and communal revenue even at the village 
level where a mutually acceptable system of hierarchy and rights over goods and services in the closed 
economy allowed for a lump-sum assessment policy. The Turks brought the concept of Khalsa land 
as the domain of the Sultan and assigned collection of revenue and expenses to nominees in a sort of 
inverted satrapal structure where assessment of revenue and state share was a sultan’s.

Within Khalsa land the financial management was apportioned to Iqtadars or awarded as Inam, 
Milk or Waqf; beyond Iqtas and Vilayats of the Umara ruled the Rajas, beneath them were a class of 
locals variously called Khut, Muqaddam or Chaudhry7 linking the Sultan and Muqtis to the reaya. 
The need for assessment and records of assignment of individual property at the micro level was also 
obviated by the mode of financial management. Only surplus revenue [called fawazil]due after all local 
expenses such as salary, equipment, stipends, maintenance costs and establishment and development 
expenses [called mawajib]8 had been met, was to be deposited in the central treasury. The greater part 
of accounts was thus cleared on the account sheets where gross receipts and gross expenses were to 
be cancelled. Heads under which land was assessed included Khiraj, Ushr, Khums, Jizya and Zakat, 
in addition was the income from conquests [ghanaim] but that was not an assessed income9. Thus the 
major burden of records was left to local management at the village level.

While the Iqta system was not very common in Ghaznavi times because it gave too much freedom 
to subordinates, it was to become a mainstay of Ghori administration which prospered due to its highly 
decentralized system10. The Ghori state and its successor Ilbari and Khalji rulers allowed the Muqti or 
administrator of an Iqta the right to add territories to their domain at will if they were not subordinate 
to Delhi already. If they coveted one another’s domain, Sultans claimed right to assign it to contenders 
as usufruct or on terms similar to those of tributary rajas11. Within the land governed by the Sultan, 
the khalsa, land was allotted to an Iqtadar not a Muqti. In addition Milk, Inam12 and Waqf lands were 
assigned to individuals, the last being institutionalized in the person of mutawalli of a khanqah, shrine 
or other institution so endowed. Though no registers survive13 for assignments during this period, we 
have a detailed account of the procedure of maintaining records14. At this stage also subsidiary systems 
seem to have been left undisturbed and the sultan remained content to rely on booty and khiraj.

The Ilbari period did not lead to any significant contribution to land assessment even though 
Aibuk did take note of the fact that Muslims were to be taxed at the rate of ushr and non-Muslims at 
the rate of khums15. The Muslim community was not large enough to hold the hinterland directly; even 
urban centres could not be brought under control in the far flung regions. The Sultans were constrained 
to award tributary or vassal status to many rajas and even the Muqtis of the periphery, like those at 
Lahore, Multan and Lakhnauti16, had to be allowed considerable freedom of action. In Khalsa lands 
also the iqtadars were expected to furnish levies for campaigns and remit fawazil. Towards the end of 
the Ilbari period the Sultanate penetrated the first layer of local administration and involved the Khuts 
in actualization of revenue. It does not, however, seem that the registration and assessment of land 
was taken as a central subject. Assignment of land at the intermediate level was the responsibility of 
the Sultan and at one tier below it was possible for the Muqti to do so. Since these were large tracts 
of land, an approximate area of control along ‘district’ or even village boundaries was enough17; this 
state of affairs continued till the time of Jalal-ud-din Firoz Khalji despite some additional conquests.

During Firoz Khalji’s reign, his nephew achieved the first conquests south of the Vindiya and 
opened the door for a new kind of vassal; the windfall revenue not only paved Ala-ud-din’s path to 
the throne, it also facilitated further conquest and fresh terms of land tenure. A policy of intensifying 
involvement of the central government in revenue assessment and collection was initiated in the Delhi 
Sultanate by Ala-ud-din Khalji. This had been made possible also by the efforts of Nasir-ud-din and 



120 121

KONGRE BİLDİRİLERİ

Arşiv Dairesi BaşkanlığıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Balban to reduce the freedom of activity of Muqtis. Ala-ud-din first repossessed the milk, inam and 
waqf lands in the Khalsa and instituted an extensive land survey under a highly competent official 
named Sharf Qaini. The practice of giving a free hand to the local leadership to extract taxes at will, 
according to any arrangements they imposed on the peasants, was also abandoned18. This was effective 
in reducing double exploitation by Khuts who extracted state taxes in addition to traditional levies in 
accordance with local custom from the peasants and failed to report any increase in productivity due 
to addition of land under cultivation or other means. Ala-ud-din assessed taxes according to actual 
measurement of land by “masahat and wafa-i-biswah”19. Sharf Qaini’s land registers, according to 
Barani, included the Khalsa lands and old iqtas like Lahore, Badaun and Depalpur [not differentiating20 
between Khut and Balahar] where it was possible to replace local or internal-communal allocation and 
assessment. Ala-ud-din thus used the standard three types of assignments [khalsa, iqta and khiraj/
tribute] but reduced assessment to two rates [wafa-i-biswah and lump-sum]. A new kind of assignment 
emerged when after the conquest of Gujrat there was no raja that could be made a vassal21; as a 
consequence a vali or iqlim-dar was appointed with a naib-vazir to institute a variant of wafa-i-biswah.

Ala-ud-din’s system did not take into account the productivity of land and the dues of a collector, 
nor did it allow for addition to land under cultivation or problems of tax farming. Ghias-ud-din Tughluq 
addressed these issues by introducing assessment of taxes according to actual annual yield22. This 
would have meant the maintenance of annual registers as indicated by Haji Abdul Hamid’s system of 
journals. However this also allowed the local assessment system to re-emerge, it set back centralization 
by reinforcing composite traditions of conglomerate states and reintroduced an element of uncertainty 
in the annual revenue realized by the state. Ghias-ud-din’s successor, his son Muhammad bin Tughluq, 
was strongly committed to centralization and believed in extending the scope of governance so that its 
social roots produced an integrated polity. If his land records were available many issues of the history 
of the Delhi Sultanate could be resolved. However, it is clear even from a narrative of history, devoid 
of analysis and interpretation, that the Sultanate remained a conglomerate state despite the fact that 
some additional areas were brought under the direct registration of the central government.

The policies of the Sultanate, especially after the land survey conducted under Sharf Qaini 
during the period of Ala-ud-din’s sultanate were apparently managed according to the record keeping 
procedures given by Abdul Hamid23. Separate unbound records were called Jarida [pl. Jaraid]. When 
maintained in the form of a day book, the Jarida recorded all the transactions from salaries and receipts 
to transfer of villages, rewards and assignations of control. A second category of registers perhaps 
prepared from the day book or parallel to it was the Awarij for all hisab and financial transactions. 
Then there was the Daftar-i-Mufridat for record of remittance from land assignments, shiqqs and iqtas. 
Finally there was Daftar Jami-ul-Hisab where accounts of various administrative units were kept, 
giving a clear picture of the expected revenues of state. These registers, maintained by a muharrir, 
were records “of salaries, of awards, of title deeds, of contracts, of permits and orders ... accounts 
of Karkanas and of buildings and...divisions (of crops) or of booty, of every cultivator, of the kind 
of crops (sown), the Khiraj due from every person ... grazing animals are all recorded (therein) in 
detail”. Muhammad bin Tughluq used four categories of administration in his conglomerate state; the 
first was an extended Khalsa region, the domain of the Ilbaris; next a set of Iqlims or Vilayats which 
had been under independent rulers but were gradually absorbed from the time of Ala-ud-din24. These 
were subject to either of two systems, that of a ‘naib vizier’ [as in Gujrat25 and Deogir at different 
times] or they were farmed out for taxes [as in Badar] if their independent status had been revoked. 
Since this was the case with most of Muhammad bin Tughluq’s domain, their revenue assessment was 
also settled in the Koshak-i-hazar satoon; however, not all areas were measured, registered, assessed 
or assigned according Ala-ud-din’s system; finally there were the vassal sultans as at Lakhnauti. 
Muhammad bin Tughluq did formulate a land settlement policy for enhancing agriculture as well and 

introduced innovations in tax collection26 but the local modes of record keeping remained in vogue 
even in the heartland of his empire.

This conglomerate structure of the Delhi Sultanate began to disintegrate almost from the moment 
that it reached its peak. South of the Vindiya new states emerged within a decade of the absorption of 
the southernmost tip of South Asia. If any part of the system which had evolved in the north was used in 
the restructured south, it was due to the efforts within successor states. Since Firoz Shah’s empire was 
reduced to the regions which had been acquired by Ghori and his subordinates its land measurement 
and assessment followed along the lines of Sharf Qaini’s baseline survey. In the next stage of decline 
there came a gradual change in state structures, which reverted to some of practices of the early stages 
of Ilbari sultanate. The Lodhi government was more a tribal concern, also a composite, conglomerate 
enterprise but one which patronized localization; this prepared the way for both, degradation of 
existing record and future innovation in record keeping. This provided Raja Todar Mal an opportunity 
to bring together fruits of the entire process of evolution and produce a classic local award.

We cannot be sure how much of the system evolved during Delhi Sultanate was lost to degradation 
of governance, especially in the aftermath of Timur’s invasion but we do know that Ala-ud-din Khalji 
and Muhammad bin Tughluq created a highly sophisticated and extensive system. It is certain that a 
census and house survey was carried out for Delhi during the famine when Muhammad bin Tughluq 
brought back his capital to Delhi27.The Mughals are credited with the preparation of a land survey 
and register of records for a ten year census of twelve provinces and possibly the first cadastral map. 
In 1571 a revenue assessment was drawn up based on this survey of land holdings using the standard 
measure of a gaz [yard] made of bamboo poles instead of ropes which could shrink after having been 
moist, allowing tax collectors to defraud the land owner by over-assessing property28.

Land was assessed on the basis of continuity of tillage and additional land brought under cultivation 
was recorded in state registers; the basic structure of land assessment in colonial times remained the 
same. Three assumptions can be made regarding the condition of registration of land and assessment 
of revenue when Akbar instituted his system of registration, assignment and revenue; first that many 
sophisticated instruments of earlier governments had been lost, second that despite this a fairly robust 
system existed at the time of Babur’s conquest29, third that the model for reviving and enhancing and 
recording the role of government had been initiated by Sher Shah Suri three quarter of a century or so 
before Akbar’s highly sophisticated base line of government records was prepared.

None of this, however reduces the importance and significance of the data provided by the Ain-
i-Akbari; not only did it provide the model for all subsequent record keeping but it also enhanced the 
quality of governance that could be sustained through four centuries by many successive states. Urban 
and rural records and registers were maintained which allowed the government to extend its activities 
in spheres of local government in the mosaic that formed a conglomerate state. It may be worthwhile 
to note that the Mughal Empire started with a structure of 12 provinces and several vassal states while 
British India comprised of 11 provinces and nearly 600 princely states.

We will devote the remainder of the section to description of the record given in the Ain-i-Akbari 
and the form in which they have been compiled. In a sense this is trivial information because the data 
is easily available in one place30 in another sense it is vital because it gives a complete picture of the 
fully evolved South Asian Muslim procedures of registration and records within the conglomerate 
system which they inherited and perpetuated. This information will be analysed and interpreted in the 
next section where we will discuss the comparative advantages of local, intermediate/provincial and 
central records for corporate governance. We will also address the issue of interpretation of data to 
reconstruct cultural and ethnic histories, and focus on records relating to the region that is Pakistan 
today with occasional comparisons with Bharat; Deccan had not yet been absorbed administratively.
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Urban records were the responsibility of the Kotwal, an official who had originally been 
responsible for the defence of a fort31. In due course, as and when the defence of walled cities in the 
heartland was no longer necessary the official came to perform the task of municipal administrator or 
chief of police. It is in this capacity that the Ain [p. 577] expected him to compile registers of occupied 
houses and properties, make wards within the city and assign an official to each ward or Muhalla 
whose task was to prepare a day book to record comings and goings within a ward. A similar daybook 
was maintained for each category of occupation which helped in reducing the level of unemployment.

The rural tax collectors were assigned the task of measuring all cultivated land and classify its 
sections in accordance with productivity; local elite involved in the task of revenue collection were 
to be given a potion of the revenue. Patwaris and Muqaddams were required to maintain their own 
registers of land and revenue assessment and a copy of these was to be kept in the revenue collector’s 
office, these records were to be reviewed and reported to the central government every week. The 
records of the patwari were to be verified/countersigned by prominent people of the mauza/village 
and maintained both at the local and central levels [581 ff]. The office of Tabkchi was linked to that of 
the Qanungo; he was required to delimit the land of each village, classify barren and cultivated land, 
note the details of agreement reached with each cultivator and draw up a ten year chart of the assets 
of a mauza. The name of the farmer and the village headman was noted along with the net product of 
each village according to date of seed sowing, kind of crop and the shortfall or increase in production 
compared to the previous record [587 f]. Twelve categories of land were identified for assessment 
under four heads, each having three sub-categories of good, medium and poor [608 ff].

The typical self-sufficient South Asian village generally had one family of cultivators with 
a caste title of Chaudhry; if others owned land they were lower in status but equal in rights and 
obligations toward their dependents. As the closed village was essentially a non-monetized economy, 
its community was mutually dependent in terms of services. The producer of grain acquired the 
dominant position as the provider of food to the entire populace, which consequently, was classified 
as his dependents. A local share was fixed for each category of service provider in a village; people 
of each occupation provided, in exchange for grain, their service to village people in general and the 
landowner in particular, so that communal security of essential goods and services was secure under a 
convention of rights and duties.

The apportionment of grain for the dependent occupations, probably regulated on the basis of 
biswah yield per biga after the conventional share had been distributed, was the first communal priority. 
The landowner’s surplus was first used for paying the state dues and then marketed, on a provincial 
scale. The price index of various agricultural products was prepared for each province for two crops a 
year, the rabi and kharif, and a comparative chart was drafted as given in the accompanying slide [p. 
681]. A comparative chart for 6 provinces, Agra, Ilahabas32, Awadh, Delhi, Lahore, Multan, Malwa is 
given in the Ain [pp 621-694] for the years from 968, the sixth year of Akbar’s reign, to 986H. The 
document shows not only when records of a particular area came to be maintained but also when a 
particular crop became common in the cropping pattern of a particular province. This is followed by 
a detail of sarkars and parganas of these provinces [Multan and Malwa in a single chart] as in the 
accompanying slide [754-5] and a chart for the additional province, Ajmer, for the 19th year of Akbar’s 
reign.

In the 40th year the state consisted of 105 sarkars and 2737 townships; Akbar delineated 12 provinces 
in his empire. The provinces were Agra, Allahabad, Ajmer, Ahmadabad Awadh, Bihar, Bengal, Delhi, 
Kabul, Lahore, Multan and Malwa, later three more were added viz. Ahmadnagar, Khandesh and 
Birar. The Ain-i-Akbari has condensed the records of these provinces in the form of charts with some 
descriptive textual details [pp.758-1117]. Interestingly it is not only in the descriptive section that there 
is variation in the information provided. The charts [p.800, p.832, 859, 1035, 1077 and 1105] have 

variations in column titles as well as content of information; this is particularly significant as it helps 
in identifying the different arrangements of the central government with its confederating, corporate 
or conglomerate units. Naturally all charts describe revenue and assets; standardization of matters 
such as measures of land and distance33, currency and bureaucratic offices was also a common factor.

Comparing the last mentioned charts we see that the common features in all the tables are only 
sawar and piada columns, considering the fact that for some of the sarkars there is no data in these 
columns, implications of their interpretation for conglomerate states becomes more significant. Other 
columns include pargana/asma-i-mahal, forts, lands/measurement, cash & madad moash & inam/
simply cash [with madad moash and inam in a separate column]/mahasil [with sewarghal in a separate 
column], zamindar/ethnicity of zamindar/zat; in the last mentioned chart even the serial numbers are 
not listed [1105].  The records of Bengal and Orissa follow a simple pattern of serial number, pargana, 
forts, lands, cash & madad moash & inam, zamindar, sawar and piada. However these charts hardly 
have any entries in the columns for zamindar, sawars and piadas or for forts and lands. This was 
territory which was generally independent or semi-independent from the Sultanate of Delhi. The same 
list of columns applies to Bihar except that the column for cash & madad moash & inam is split into 
two, one for cash and one for the other two heads. It is also interesting that except for the Bihar sarkar 
itself, the columns for zamindar, sawars and piadas and forts are mostly blank; however the column of 
lands is quite full, it is noteworthy that the Bihar sarkar itself has data in almost all columns and rows. 
This obviously indicates the internal freedom allowed to Bengal and Bihar administration compared to 
other areas with a difference that the provincial capital territory of Bihar was under greater scrutiny by 
its government while its components were allowed to submit a general or lump-sum kind of account 
of revenues and that the pargana system was the norm in these provinces.

As we come to provinces closer to the centre, like Allahabad the pargana classification is 
occasionally replaced by names of places or asma-i-mahal classification; the lands column which 
had been used, but seldom, in the eastern provinces was replaced by a measurement column; the cash 
column was retained but the empty dual item column of madad moash & inam was replaced by the 
sewarghal column and this is full of data for each place entry. The sawar and piada columns too are full 
while the ethnicity of zamindar column also consistently has entries to match the asma-i-mahal rows 
in some sarkars but not in others. The terms madad moash & inam and land reappear in some sarkars 
in place of sewarghal; this is not really significant as it is only a matter of nomenclature. However the 
fact that the ethnicity of zamindar is absent in certain sarkars suggests that these areas probably did 
not have a varied community of land holders; the likelihood is that they were not multi-ethnic. The 
reappearance of a forts column relatively full of data in some sarkars suggests that the regions needed 
more security for government functionaries. In Awadh the word mahasil is used in place of cash and 
the sewarghal column is maintained to supplement it; unlike Allahabad, there is no variation in the 
nomenclature or structure of columns. Again it is noteworthy that these two provinces were more often 
than not a part of the sultanate of Delhi, Awadh being the breadbasket of Delhi in times of famine34.

The Awadh pattern is duplicated in the capital of the empire [Agra], the central or established 
imperial core and Malwa; in sharp contrast is the province of Khandesh which has only two columns 
of data: asma-i-mahal and mahasil. Although the province of Badar has columns like Awadh, its 
measurement, sawar, piada and ethnicity of zamindar columns are generally without any data; thus it 
is practically more akin to the Bengal charts. The Gujrat charts are similar to the Bihar charts because 
the charts of some sarkars are like the sarkar of Bihar while others are like those of subordinate 
regions with many columns devoid of data for rows of place names. This may suggest a difference in 
the proportion of Muslim population in these sarkars as in its contiguous Rajputana/Ajmer province. 
Like Gujrat Ajmer too has columns that are empty; again it may suggest that mixture of Rajput and 
Afghan settlement in the province is reflected by greater registration of data in Muslim majority areas. 
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Naturally no province could compare with the ethnic variety of Delhi; it had been the core of empire 
for half a millennium, as such its ethnic pool was drawn from local and foreign settlers throughout 
South Asia. Also, as its recorded data for some sarkars had continuity over many centuries, details 
were easily available.

The western peripheral provinces had a different but equally fascinating ethnic construct and data 
set; sarkars for Lahore are identified as doabs. A similar pattern is followed in Multan except that the 
region beyond the Indus and that east of the Sutlej is listed separately and the doabs have two charts 
in two cases. The two provinces were old settled areas which had probably a history of records going 
back to Ghaznavi times and had seldom been delinked from Delhi governments since Aibuk’s time; 
their columns are as full as Delhi and Agra. The contrast with Thatta is striking where information is 
as scarce as Khandesh though columns, unlike Khandesh are same as Lahore. Thatta had traditionally 
been difficult for the Delhi Sultanate to acquire and almost impossible to hold, like Bengal. Next 
came Kabul, which should have been [and later became] two provinces, those of Kashmir and Kabul. 
Since Kashmir was counted as a sarkar of Kabul, its data has been listed according to parganas in 
separate charts. Most interesting is data for Ghaznavi heartland, the Mughal province of Kabul as its 
columns read asma-i-mahal, tuman, dinar, gosfand wa asp, kharwar wa ghalla vaghaira, sawar, piada 
and aqwam zamindar; and there is no column for serial number of entries. That this was perhaps the 
first region to have records under the Turkish Sultans gave it a long history but its essentially pastoral 
nature gave it a unique record of assets: goats, horses, ass loads and grain; and list for sources of 
taxation. 

It is probable that this system of record keeping was followed during the reigns of Jahangir, 
Shahjahan and Aurangzeb. It also seems likely that the areas for which the Ain has fewer details also 
came to be registered in central registers as Mughal rule became firmly entrenched there. However, no 
compatible document of collated summery seems to have been formulated to update the Ain; records 
would also have been compiled in the central registry for additions to the empire. After Aurangzeb, 
once again the process of decentralization was initiated. For at least two generations decentralization 
of control at what would be the equivalent of the Beglarbeg level had been under consideration. 
Aurangzeb ran his government from the Deccan for nearly 25 years, as Muhammad bin Tughluq had 
tried to do before, for the mammoth conglomerate. Aurangzeb’s successors tried to dissociate civil 
and military functions through the Nizam of Hyderabad but only succeeded in losing control over the 
military35. Because of the nature of the conglomerate state it was as easy to integrate as to disband 
it; the British established their control by stages and also added components under different terms as 
had the Turkish empires before them but imposed new managerial practices to suit their commercial, 
imperial design.

The British formalized systems of land ownership of the composite state outside the principalities 
at a provincial level suit accounting procedures. One category of ownership was the Zamindari 
system, the headman was held responsible for the revenue of one or more self-sufficient village; many 
subordinate channels of tax collection [like patwari, Chaudhry and lumbardar] were employed under a 
Zamindar36. Another category was the Rywotary system where a cultivator was accepted as the owner 
of the land37. A third system was the Mahalwari in which the village as a unit and not its headman/ruler 
was treated as a party by the state but individual landowners contributed their share to the collective 
levy based on the size of their holding through collectors. Thus in the first category large units of 
land which did not classify as princely states were treated on the same principle as a comprehensive 
levy from a tributary; in the second the state needed comprehensive records of ownership and title to 
land; and in the third a partial survey involving more administrative supervision for collection than 
assessment was used. As regards registration of land in Bengal, Madras and Bombay, the British first 
introduced regulation no. 36 in 1793 for mortgages followed by an act in 1843 to rationalize earlier 
assignments38.

c) comparative/analytical: comparison of the varieties used by the composite states
There are two major reasons for the emergence of the conglomerate structure in South Asian and 

for the structure of oral and documented records of assets, assignment, assessment and privileges of the 
rulers and the ruled. First and foremost is the social compartmentalization and integration within the 
structure of the selfsufficient village39; the second is the geographic mosaic of lands ideally suited for 
either animal husbandry or agriculture. South Asian terrain has a variety of land suitable for different 
kinds of grain/crops interspersed by a similar variety of grazing land. As a consequence economy and 
ecology combine to form watersheds of natural provinces/principalities. Thus the independent village 
emerged as one tier of socio-political management and the district/province/principality emerged as 
another. In this environment, lack of interest in the literary medium [due to cycle of rebirth] promoted 
oral settlements; these in their turn reinforced maintainence of records of small units within their own 
community. Naturally oral records cannot be maintained for a collossal empire or even a large state; 
conversely local oral records cannot be tampered with easily since the entire community is a collective 
witness to it and mutual dependence is its collateral against violation of tradition40.

Agriculture, industry, mining and domestic construction may easily be assessed for value, 
productivity and suitable revenue. However, the output of pastoral animal husbandry has a great 
potential, not only for fraudulent assessment but also unauthorised use. Illegal and dual occupancy of 
pastures is not the only problem in this case. When land for other uses is taken by groups [tribes and 
communities in the case of rural land or corporations and companies in the case of trade, commerce 
and industry], actual utilization and output may be placed under a single owner or manager who is 
held responsible for financial liabilities, but land use for mobile animal husbandry is not conducive for 
fixing responsibility except on a communal scale; this leads to tribal-corporate social responsibility.

At the micro level, therefore, with a non-literary community and a traditional social structure 
that had endured through millennia, the oral tradition was far superior to the written record because 
commons could not attest, verify or contest documents. This could also be a viable option for a 
principality or a province if the state followed a policy of allowing internal administrative freedom 
at the local level as in the case of the zamindari or mahalwari systems which were employed by the 
British. It could not be managed, however, in the Rywotary system of the colonial period. Thus, as 
soon as an administrative centre desired a direct interface with its subjects at the farm level in distant 
provinces, the oral formula became non-viable. On the other hand no non-traditional intervention was 
possible for a state without a deeper involvement in the lives of its subjects; this in turn depended on 
local intelligence or records.

The Turks were content to allow local cultures to prosper; for them administrative centralization 
did not necessitate procedural uniformity They could therefore maintain the conglomerate structure 
for a greater length of time than any of their predecessors this in itself was a catalyst for cultural 
integration. The British, who followed them needed and used the conglomerate state structure but 
continued to press for procedural standardization and templates which impinged upon local cultures 
and created a situation suitable for the modern nation state structure in due course of history. Despite 
this the South Asian states retain a substratum of local record which is inimical to state intervention 
or management.

We postulate that the systems outlined above with particular reference to the reign of Akbar 
was the most evolved form of a pattern of administration that remained in use with some qualitative 
variations and improvements throughout the history of Turkic governments from 1000 to 1800 AD. 
Second we postulate that this form made it fairly easy for a empire builder to reconstitute a degraded 
governance structure because the basic local framework was always in place and the building blocks 
enjoyed a time honoured conventional status. On the other hand, however, it was also possible for 
records, archives and documents to be lost when federating units of a central government succeeded or 



126 127

KONGRE BİLDİRİLERİ

Arşiv Dairesi BaşkanlığıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

the centre failed to hold them. It is from a recurrent cycle of unity-disunity through a millennium that 
we have decoded the conglomerate nature of these governments. From this history of centralization-
decentralization we can also assess the comparative advantages of oral vs. documented records and 
their application at the local, provincial and central records as utilized by corporate/conglomerate 
states of South Asia.
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2 Randall William Law, Inter-Regional Interaction and Urbanism in the Ancient Indus Valley: A Geological Provenience Study of Harappa’s 
Rock and Mineral Assemblage, unpublished Ph. D. thesis, 2008, fig. 2.4.
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p.718.
26 The office of Amir kohi was an old and established institution but Muhammad used it for developing uncultivated land, see, Agha Mahdi 
Husain, Rise and Fall of Muhammad bin Tughluq, Luzac, London, 1938, p.220, and Zia-ud-din Barani, Tarikh-i-Firozshahi, original text, ed. 
Syed Ahmed Khan, Calcutta, 1862, p. 498f, Urdu tr. S. Moin-ul-Haq, Makazi Urdu Board, Lahore, 1969, p.707f; the Amiran-i-Sadah were also 
an established military group whose employment for tax collection proved effective initially but had desasterous consequences. Ibid, passim.
27 Ibn Battuta, Ajaib-ul-Asfar, Urdu tr. Khan Bahadur Maulvi Muhammad Hussain, NIHCR, Islamabad, 1983, p. 140, in order to alleviate the 
condition of the people of Delhi, a locally organized census of Delhi was conducted in which the Qazi and Faqih of the town were assigned 
to list each and every house in all the muhallas of Delhi and issue a standard quantity of grain per head irrespective of age and station for six 
months at a time.
28 Abul Fazal, Ain-i-Akbari, tr. Maulvi Muhammad Fida Ali, Sang-i-Meel, Lahore, n.d. [1979?], p. 605, compiled around 1590.
29 Zaheer-ud-din Babar, Babur-nama, tr. Eng. A. S. Beveridge, Munshiram Manoharlal, New Delhi, 1998, p.521 gives his revenue from newly 
conquered regions, in his second year as king, down to the last half tanka [as in the case of Sarwar], mostly these were core areas of the Delhi 
Sultanate in Bharat.
30 We have used the data from an Urdu translation and will give page numbers from vol I, part 2 in runnig text to obviate the need for several 
notes on the same source which occur more or less in sequence. See: Abul Fazal, Ain-i-Akbari, tr. Maulvi Muhammad Fida Ali, Sang-i-Meel, 
Lahore, n.d. [1979?]
31 I. H. Qureshi, Administration of the Sultanate of Dehli, Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, 1944, p. 140 & n.
32 This is the name printed in the Urdu translation. I have not been able to verify if the province of Allahabad was a renaming of this old name 
or if this was another division or the same division with a different centre.
33 Abul Fazal, Ain-i-Akbari, tr. Maulvi Muhammad Fida Ali, Sang-i-Meel, Lahore, n.d. [1979?], p. 1118, the kos was standardized at 100 
tunabain, each tunab being 50 yards of standard ‘Ilahi’ measure.
34 See Barani and Battuta for famine in the reign of Muhammad bin Tughluq and the location of Swargdwara. Also Khurram Qadir, “Public 
Opinion in pre-Modern Times Muhammad Jauna Bin Tughluq: The Genesis of Zalim Sultan”, Historicus, LIX, No. 1, Jan-March 2011, pp. 
7-62, p.33.
35 This led to a series in which the defense of the empire got delegated via the Rajputs and Afghans to the Marhattas and finally devolved upon 
the British who disregarded local conventions, contested Mughal sovereignty and in due course of time reduced them to the level of pensioners 
of the East India Company.
36 These were units that could not be maintained as princely states but the land owner was too powerful to ignore or subsume. The lumbardar 
[probably a corruption of alam-bardar = flag carrier for the village contingent of the so called martial races was a kind of headman who had the 
privilege of interfacing with the colonial authorities.
37 This came into vogue primarily due to milk and inam lands where holdings could be small enough for an individual and his retainers; mostly 
these were Muslim land owners who had directly undertaken the enterprise of agriculture. 
38 “A Summary of the law of land and mortgages registration in the British Empire and foreign countries: with an appendix containing the 
land transfer act 1875, the land transfer bill 1895, and law of inheritence amendment bill 1895”, p.79, digitized by Microsoft Corporation in 
cooperation with Cornell University Libraries, 2007. http://archive.org/details/cu31924021640630
39 Albiruni’s India, tr. ed. E.dward C. Sachau, volumes I&II, Low price, Delhi, 2003, vol. I, p. 19, mentions that not only is there a social 
segregation in food and living but also in knowledge, beliefs and values, see, loc. cit. , p. 39 and passim. 
40 While a person may not transcend the caste structure, there was no serfdome in South Asia. A person could wander off from the native village 
to become a mendicant; the entire village could do so as a protest against unacceptable changes in convention as was the case in Muhammad 
bin Tughluq’s reign, thereby enforcing their collective will on the most assertive of rulers without any use of force. See Barani, 473/671 [text/
tr.], Yahya bin Ahmed Sirhindi, Tarikh Mubarik Shahi, Urdu Science Board, Lahore, 1986, p. 185f and Ibn Battuta, op. cit. passim.
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ÖZET
Bu çalışmada, 19.yüzyılda Irak’ın Musul, Bağdat ve Basra vilayetlerinde uygulanan Osmanlı 

toprak düzenini, bu düzenin geçirmiş olduğu değişimi, meydana gelen tapu ve mülkiyet sorunlarını, 
Osmanlı Devleti’nin bu sorunları çözme çabalarını ve uygulamalarını, Osmanlı arşiv kayıtları ışığında 
ele almaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: 19.yüzyıl, Musul, Bağdat, Basra, Toprak Düzeni

LANDS SYSTEM, THE DEED AND PROPERTY PROBLEMS IN THE IRAQI 
PROVINCES DURING THE 19TH CENTURY

ABSTRACT
In this paper and according to the Ottoman documents, we will try to address the Ottoman land 

system, reform process, the deed and  property issues in the Iraqi provinces such as Mosul, Baghdad 
and Basra provinces and the efforts and applications of the Ottoman State to solve these problems 
during the 19th century.

Key Words: 19th Century, Mosul, Baghdad, Basra, Land system
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GİRİŞ

Günümüzde Irak coğrafyasını oluşturan topraklar, 7.yüzyılın ilk yarısında ikinci Halife Ömer 

bin Hattab döneminde fethedildiği tarihten itibaren, İslam toprak hukuku açısından, öşrî ve haracî1 

topraklar olarak iki kısma ayrılmıştır.

Basra ve güney Irak topraklarının bir kısmı İslam orduları tarafından savaşla ele geçirildiği için, 

savaşa katılan gazilere özel mülk olarak dağıtılmış ve öşrî topraklar sayılmıştır. Bağdat ve kuzey Irak 

toprakları ise, barışla İslam devletine katıldığı için, gayr-i Müslim sahipleri elinde bırakılmış ve bu 

yüzden haracî topraklar olarak kabul edilmiştir.  

Osmanlı Devleti, Irak coğrafyasını oluşturan topraklara 16.yüzyılın ilk yarısında hakim olmuştur. 

Irak’ın kuzey kısmına, 1514 senesinde İran Safavi Devleti’ne karşı verilen Çaldıran Savaşı sonrasında, 

Bağdat ve Irak’ın güney kısmına ise 1534-38 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman’ın yine İran 

Safavi Devleti’ne karşı yapılan Irakeyn Seferi sonrasında hakim olunmuştur. 

1514 senesinde meydana gelen Çaldıran Savaşı’ndan önce Yavuz Sultan Selim, Türkiye’nin güney 

doğusu ve Irak’ın kuzey bölgesinde yaşayan Türkmen ve Kürt aşiret şeyhlerine göndermiş olduğu 

İdris-i Bitlisi aracılığıyla, Osmanlı Devleti’ne bağlı kalmaları karşılığında bulundukları toprakları, 

kendilerine Yurtluk ve Ocaklık olarak vermiştir.

 Tanzimat dönemine kadar Osmanlı Devleti’nde topraklar, askeri, idari ve mali açıdan Haslı ve 

Salyaneli Eyaletler olmak üzere iki şekilde yönetilmekte idi. Tımar sistemi2 çerçevesinde gelirleri 

toplanan Haslı Eyaletlerde topraklar, dirlik olarak askeri komutanlara Tımar, Zeamet ve Has adıyla 

tevcih edilir idi.

Salyaneli eyaletlerin gelirleri ise tımar sistemi dışında, eyalet defterdarları tarafından toplanıp, 

eyalet beylerbeylerinin ve devlet adına hizmet edenlerin ulufe ve ödenekleri çıkartılıp, gereken 

harcamalar yapıldıktan sonra geri kalan kısmı yıllık olarak İstanbul’a veya merkezin tevcihleri 

doğrultusunda çevrede ihtiyacı olan eyaletlere gönderilmekte idi. 

Bu bağlamda, Irak eyaletlerinden Musul ve Şehrizor Haslı, Bağdat ve Basra eyaletleri ise 

Salyaneli eyaletler kapsamında idiler.3

19.yüzyıla kadar bu toprakların mülkiyet yapısı korunmuş ancak sahipleri ölen ve varisleri 

olmayan topraklar devlet mülkiyetine, yani mîrî 4 topraklar kapsamına dahil edilmiştir. 

1 Öşrî topraklar, Müslümanların özel mülkiyetlerinde olup, elde ettikleri ürünlerinin zekâtını öşür olarak 1/10 miktarında devlete ödemekle 
yükümlü oldukları topraklardır. Haracî topraklar ise gayri müslimlerin elinde bulunan ve toprak üzerinden 1/10-1/50 arasında alınan vergilerini 
haraç olarak devlete ödemekle yükümlü oldukları topraklardır. Hişam Alvan el-Samarai, Mülkiyetü’l-arz fi’l-fikr el-iktisadî ve re’yü’l-İslam 
fihâ, Nedvetü’l-iktisad el-İslamî, Ma’had el-buhûs ve’l-dirâsât el-Arabiyye, Bağdat 1983, s. 101-124.
2  Osmanlı Tımar sistemi, toprak mülkiyeti ve işletilmesiolup, Selçuklu İkta sisteminin devamı mahiyetinde idi. Bu sistem çerçevesinde, 
Tımar denilen ve (rakabe) mülkiyeti devlete (Mîrî), (intifa) mülkiyeti de devletin bir memuru ve askeri konumunda olan Sipahilere verilmekte 
idi. Sipahiler Tımarların çiftçiler tarafından güvenli bir ortamda ve verimli bir şekilde işletilmesini, vergilerin toplanmasını sağlamak ve 
aynı zamanda devlete yeteri kadar Cebellu denilen donanımlı asker yetiştirmekle yükümlü idiler. Osmanlı toprak sistemi hakkında ayrıntılı 
bilgi için bakınız; Ayni Ali Efendi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eyalet Taksimatı, Toprak Dağıtımı ve Bunların Mali Güçleri, 1602 (1018), 
çeviren; Hadiye Tuncer, Gürsoy Basımevi, Ankara 1964; Ömer Lütfi Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi, Toplu Eserler 1, Gözlem Yayınları, 
1 baskı, İstanbul 1980; Hadiye Tunçer, Osmanlı İmparatorluğunda Toprak Hukuku, Arazi Kanunları ve Kanun Açıklamaları, Görsoy Basımevi, 
Ankara, 1962; Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi Dergâh Yayınları, 2. baskı, İstanbul, 1994.
3 Osmanlı devletinde Salyaneli eyaletler genellikle Asya ve Afrika kıtalarında bulunmaktaydı ve bunlar Bağdat ve Basra’nın yanı sıra Ahsa, 
Yemen, Mısır, Habeşistan, Cezayir, Tunus ve Trablusgarb olmak üzere 9 eyalet idi.  
4 Mîrî topraklar, savaş yolu ile fethedilen ve mülkiyetini devletin elinde tuttuğu, ancak belli bir kira karşılığında imar etmesine kabiliyeti olan 
kimselere menfaat hakkı verilen topraklardır. Ahmet Tabakoğlu, a,g,e, s.190.

I-  19. YÜZYILDA IRAK VİLAYELETLERİNDE TOPRAK DÜZENİ:
 Osmanlı Devleti’nin, 19.yüzyılda yaşamış olduğu büyük değişim ve dönüşüm sürecinin, tüm 

Osmanlı taşra vilayetlerinde olduğu gibi, Irak vilayetlerinde de önemli yansımaları olmuştur. Sultan 
II. Mahmut döneminde, Irak’ta Osmanlı merkezi devlet otoritesi, Bağdat Valisi Davut Paşa’nın 1831 
senesinde askeri güç kullanılarak görevden alınmasından sonra yeniden tesis edilmeye başlanmıştır.5

 Ancak Irak’ın kuzeyinde ve güneyinde oluşan Kürt ve Arap aşiret emirliklerinin kaldırılması 
biraz zaman almıştır. 1831 senesinin Eylül ayında Bağdat’ta Davut Paşa’yı görevden aldıktan sonra, 
Bağdat Valisi olan Ali Rıza Paşa, Musul’da Celili Sülalesi’nin hakimiyetine son vermiş ve bölgede 
oluşan Kürt emirliklerine yönelerek; 1834 senesinde Ravendüz’de Sorân emirliğini ve 1839 senesinde 
de İmadiye’de Behdinân emirliğini ortadan kaldırarak, bölgeyi merkezî hükümete bağlamıştır. 

 Ali Rıza Paşa güneyde de Basra eyaletinde özellikle Mentifik bölgesinde bazı Arap aşiretlerinin 
oluşturduğu yarı bağımsız yapıyı, yine bölgedeki diğer rakip Arap aşiretlerin yardım ve desteğiyle 
ortadan kaldırmıştır. 

 Ali Rıza Paşa’dan sonra Bağdat Valisi olan Mehmet Necip Paşa da Süleymaniye’de varlığını 
koruyan Bâbân emirliğini 1850 senesinde ortadan kaldırmıştır. Böylece bu dönemle birlikte başta 
Bağdat olmak üzere tüm Irak vilayetlerinde yeniden Osmanlı merkezi idaresi sağlanmıştır.6

 Osmanlı Devleti’nde Tanzimat fermanı 1839 senesinde ilan edilmiş olmasına rağmen Irak 
vilayetlerinde, yaşanan bu gelişmeler nedeniyle Tanzimat uygulamaları daha geç hayata geçirilebilmiştir. 
Bu bağlamda Tanzimat süreci resmi olarak Bağdat, Basra ve Şehrizor vilayetlerinde 1843, Musul’da 
ise 1847 senesinde ilan edilmiştir. Tanzimat dönemi ile beraber Tımar sistemi kaldırılmış ve devlete 
ait topraklar mukataalar halinde İltizam ve Emanet sistemi ile işletilmeye başlanmıştır. 

1850 senesine kadar Irak vilayetlerinde sürdürülen askeri harekat ve yeniden yapılanma 
çalışmaları, toprak düzeninde 19.yüzyılın sonlarına kadar devam edecek olan bir takım tapu ve 
mülkiyet sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Aşağıda ele alacağımız bu sorunların başında da, terk 
edilmiş topraklar, sahte hüccet ve senetler ile mülkiyet, tapuların dağıtılması ve yabancıların mülk 
edinme sorunları gelmekte idi.

II-TERK EDİLMİŞ TOPRAKLAR SORUNU:
Osmanlı dönemi boyunca Irak vilayetlerinde nüfusun yaklaşık %80-90’ı kırsal kesimde yaşamakta 

idi. Bu nüfusun sosyal yapısı büyük ölçüde aşiret yapısına dayalı ve bu aşiretlerin büyük bir kısmı da 
yerleşik, yarı yerleşik ve göçebe Kürt ve Arap aşiretlerden oluşmakta idi.

Göçebe aşiretlerin yerleşik köy ve mezralara saldırıları, Tanzimat sonrasında Irak vilayetlerinde 
Osmanlı valilerinin yüzleştiği en önemli sorunlardan birisini teşkil etmekte idi. Zira bu saldırılar bir 
taraftan kırsal kesimde istikrarsızlığa yol açarken diğer taraftan da zaman içinde köylüleri, köylerini 
ve topraklarını terk etmeye ve başka yerlere göç etmeye sevk etmekte idi. 

1859 senesinde Musul Eyaletine bağlı sadece Süleymaniye Sancağı dahilinde boşalan köyler 
hakkında yapılan bir sayıma göre, Hemavend Aşireti’nin saldırılarından ve Caf Aşireti’nin göçebelik 
yaşantıları yüzünden çoğu mîrî’ye ait olmak üzere 340 köy ve 29 mezraanın, halkları tarafından terk 
edilerek çöl ve harab bir hale geldiği tespit edilmiştir. Boşalan bu toprakların listesi aşağıda Tablo 1’de 
verilmiştir. 
5  1831 senesinde Davut Paşa’nın görevden alınmasına neden olan gelişmelerin başında; 1820 senesinden itibaren İstanbul’dan gelen uyarıları 
dikkate almaması, keyfi olarak Bağdat’ta para basması, devletin koyduğu gümrük tarifelerine uymaması, Rusya Savaşı sırasında kendisinden 
talep edilen paraları göndermemesi ve 1830 senesinde de, para tahsili için kendisine gönderilen Padişah elçisi Sadık Efendi’yi katletmiş olması 
idi. 
6  Sinan Marufoğlu, Osmanlı Döneminde Kuzey Irak, Eren Yayınevi, İstanbul, 1998,s.70.
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Tablo-1-
1859 senesinde, Süleymaniye Sancağı’nda Aşiret saldırıları yüzünden 
boşalan Köyler ve Mezraalar

İdari Birim Toprak Türü

Kaza Nahiye
Devlet’e ait (Mîrî) Halk’a ait

Köy Mezraa Köy Mezraa

Merkez Serçinar 9 - 1 -

Karadağ Merkez 26 1 10 -

Zengene 16 - - -

Delu 5 - - -

Zalvav 1 - - -

Salbartu 1 - - -

Baziyan Merkez 27 - 9 -

Kasrok 2 - - -

Gundağac 3 - - -

Çiyasavz 1 - - -

Surtaş Merkez 16 - 2 1

Asker 3 - 25 -

Pişter 20 - 20 3

Şehr-iPazar Merkez 6 - 4 -

Siyol 2 1 3 -

Alana 1 - - -

Birgiyo 5 - 4 -

Mavet 2 2 - -

Şinik 1 - 1 -

Serucek Merkez 18 - 5 2

Çiftane 4 - 5 -

Gülanber Merkez 23 1 3 2

Alıca - - 1 -

Kızılca Merkez 8 8 12 8

Taratol 6 - 7 -

Toplam 228 13 112 16
Kaynak: BOA,İ.M.Val, 663, 3 Safer1276 (1859). 

Bu durum, Irak vilayetlerinde devletin vergi gelirlerinde büyük kayıplara neden olmakla birlikte, 
zamanla bu toprakların sahipsiz kalmasına veya başka aşiretler tarafından ele geçirilmesine yol 
açmakta beraberinde de tapu ve mülkiyet sorunlarını getirmekte idi.

Osmanlı Devleti, Tanzimat sonrasında, kırsal kesimde istikrarı sağlamak ve boşalan bu toprakları 

yeniden iktisadi hayata kazandırmak amacıyla, göçebe aşiretleri bu topraklarda iskan ettirmeye 
çalışmış ve bu toprakları onlara tapu ile dağıtmaya başlamıştır.

Bu bağlamda, 1857 senesinde İstanbul’dan Şehrizor valisine gönderilen bir yazıda, içinde bulunan 
Erbil, Altın Köprü ve Kifri kazaları ile diğer nahiyeler “ muzâfâtından çöl tarafında olup, hâli ve harab 
olan kura arâzisi sene be sene aşâr-ı şer’iyyesi cânib-i Mîrîye edâ ve teslim olunmak ve iskân olunacak 
ahâli, sâir ehâl-i meskûneden olmayarak aşâir-u kabâil takımından celb-ü iskân edilmek ve bunlar için 
5 sene müddet tahsisiyle o müddette vergi alınmamak üzere bedalâtı münâsibe ile bâ tapu taliplerine 
ihâle” edilmesi talep edilmiştir.7

1870 senesinde de Mithat Paşa, göçebe Şammar Al-Cerba Aşireti Şeyhi, Şeyh Ferhan’a göndermiş 
olduğu Arapça bir yazısında, kendilerini göçebelik hayatından vazgeçip yerleşik hayata davet etmiştir. 
Mithat Paşa söz konusu yazısında, Dicle Nehri boyunca Tikrit’ten Musul sınırına kadar uzanan 
bölgenin Al-Şammar Aşiretine tahsis etmeyi, Mentifik Aşireti örneğinde (Basra-Bağdat arasında) 
olduğu gibi burada da Al-Şammar Sancağı’nın kurulmasını ve mutasarrıflığını da kendisine vermeyi 
düşündüklerini bildirerek,yerleşik hayata geçmeleri için davette bulunmuştur.8

Osmanlı Devleti, bu uygulamaları ile boşalmış ve harab olarak terk edilmiş köyleri, tarım ile 
iştigal edebilecek ve yerleşim bölgelerine gelebilecek saldırılara karşı koyabilecek aşiretleri buralara 
yerleştirerek, hem göçebe halinde bulunan bu aşiretleri yerleşik hayata geçirmiş hem de yerleşik 
hayata geçmeyi kabul etmeyen aşiretlerin saldırılarını önlemeye başlamıştır. 

III- SAHTE HÜCCET VE SENETLER İLE MÜLKİYET SORUNU:
Tanzimat sonrasında, Osmanlı Devleti’nin Irak vilayetlerinde tapu ve mülkiyet hususunda 

yüzleştiği bir diğer sorun, uzun zamandan beri sahipleri ölmüş ve soyları kalmamış veya terk edilmiş 
olan bir kısım toprakların, bazı şahıslar tarafından sahte hüccet ve senetler ile sahiplenilmiş olması idi. 

Özellikle haracî, öşrî ve vakıf topraklarda meydana gelen bu tür sahte mülkiyet iddiaları hakkında, 
Meclis-i Ahkâm-ı Adliye tarafından 1865 senesinde Irak toprakları ile ilgili çıkartılan kapsamlı 
Layiha’nın 1. bendinde;9

‘Bağdat ve Şehrizor toprakları, eskiden haracî topraklar idi, sahipleri elinde mülkiyet üzere 
bulunmakta olmasına rağmen, zaman geçmesiyle toprak sahiplerinin çoğunun ölmesiyle ve soylarının 
kalmamasıyla, bu topraklar Mîrî topraklar haline’ dönüşmüş olduğu tespiti yapıldıktan sonra, Layihanın 
11. bendinde, sahte hüccet ve senetler ile bu topraklarda meydana gelen mülkiyet iddiaları ise şöyle 
tespit edilmiştir;

‘Aslında bu toprakların haracî ve öşrî olmaları, yerlerine halktan bir çok kişi el koyarak mülk 
edindikleri, çoğunun tasarruf hakkı ise “hükümet-i seniyyenin” mültezim ve çiftçilerin yetiştirdikleri 
hasılattan ve halkın ektiği ağaçların mahsulünden 5, 8, 10, 20, 30 veya 40’ta bir “akr” adında yer kirası 
ve yolluk payı alınmasından veya başkalarından satın aldıklarını gösteren belgelerden ibaret olduğunu, 
ancak bu senetlerin çoğu da sahte ve düzmece olduğu ve asıl sahiplerinin soylarının kalmamasıyla 
rekabesi “Beytü’l-mâl’e” ait olan yerleri ele geçirmek için, haksız ve asılsız işler yaptıkları açık’ 
olduğu vurgulanmıştır.  

Ayrıca bu toprakların ‘bazılarının da zamanında vakıf olarak kayıt edilmiş olmasıyla’ bu tür 
mülkiyet iddialarının incelenmesi istenmiştir.

Aynı Layihanın 12. bendinde söz konusu topraklarda mülkiyet iddia edenler için; ‘bir özel 
komisyon oluşturulması talep edilmiştir. Komisyondan ‘ellerinde bulunan hüccet ve senetler incelenip 
tetkik ve tasarruf süreleri araştırılıp tahkik edilerek, bunlardan gerek silsile ve soylarını takip ederek 
kendilerine veraset yolu ile intikal ve gerek şu suretle gerçek eski sahiplerinden satın alma yolu ile 
100-150 senelik meşru hüccet ve senetleri gösterip veya bu şekilde eski tasarruf haklarını ispat’ 

7 BOA,İ.M.Val, 16890, 17 Safer 1274 (1857).
8 Sinan Marufoğlu, Al-Irak  fi al-Vesaik al-Osmaniyye, Dar Al-Shorok, Amman, 2006, ss.56-59.
9 18 bendten oluşan bu layıhanın tamamı için bakınız; BOA, İ.M.Val, 24610, 23 Şaban 1282 (1865).
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edenler için; ‘şimdiye kadar taraflarında akr’ı alınan yerlerin, müstakil bir deftere kayıt edilerek, 
kendileri tarafından bizzat veya çiftçi getirilerek onları çalıştırarak imar ve ihya edeceklerine dair 
taahhüt vererek, gerek kendileri, gerek mülkiyetleri geçecek soylarından olan evlat ve vereselerinin 
atıl bırakmadan imar edecekleri müddetçe bir defaya mahsus ruhsat verilmesi, terk ve atıl bırakıldığı 
takdirde 13’üncü bent hükmünce yalnız akr’ını almak üzere, ellerinden alınması ve diğer taliplere 
tefvîz ve ihale olunması’ talep edilmiştir. 

Ancak bu bent hakkında yapılan düzeltmede; ‘gereken tetkiklerin ve incelemelerin yapılmasıyla, 
zikredilen sahte, asılsız hüccet ve senetler ile tasarrufları altına aldıkları toprakların hazineye alınması 
doğru bir karar olduğu ancak bu topraklar hakkında ibraz edilecek hüccet ve senetlerin tahkik ve tetkik 
kapsamında 100-150 senelik olmasının şart kılınması, esas maslahatı sorunlara sokacağı zikredilmiştir. 
Ayrıca ‘toprak sahipleri tarafından hüccet olarak en fazla 40-50 senelik hüccet ve senet göstermeleri, 
onları haklı çıkaracağına rağmen geçerli kabul edilmemesi, ayrıca gerek bu bentte gerek 13, 14 ve 
15. bentlerde gösterildiği şekilde, sahiplerinin kabiliyetsizlikleri nedeniyle bizzat veya başkaları 
aracılığıyla çalıştıramadıkları toprakların akr’ını almak üzere, sahipleri elinden alınarak başkalarına 
ihale edilmesi, ileride sorunlar çıkaracağı, ayrıca bu uygulamanın Mîrî hükmüne geçmeyen yerler 
üzerinde gerçekleştirilmesi caiz olamayacağına göre, bu tür toprakların sahiplerinin topraklarını 
işletmeye kudret ve kabiliyetleri oluncaya kadar terk ve atıl bırakıldığı sürece yalnız akr’ları verilerek, 
hükümet tarafından bu toprakları işletebilecek kimselere geçici olarak verilmesi adalet ve hakkaniyete 
daha muvafık olacağı bildirilmiştir. 

Layiha’nın 13. bendinde ise; ‘bu hakları sabit olacak toprak sahiplerinden ne bizzat nede 
başkaları aracılığıyla ziraat ve işletmeye kudret ve müteahhit olamayanlar için soy ve nesepleri devam 
ettiği sürece, meşru hakları karşılığında gerek tarla, bağ ve bahçeler hasılatından en fazla 20’de bir 
olmak ve eskilerinde bu miktardan eksik yani 25, 30 ve 40’ta bir alınmakta ise, artırılmaması ve aynı 
oranda kalmak üzere bir akr payı verilmesi kararlaştırılmıştır. Alınacak olan ‘tapu resmi, bırakma ve 
el değiştirme konuları, tapu kanunun hükümlerine uygun olarak aynen uygulanması ve Mîrî hükmüne 
geçen toprakların tapu ile Mîrî tarafından taliplerine tefvîz olunması ancak verilecek akr maddesinin 
tapu senedinin altında açıklanması ve kayıt edilerek yazılması’ istenmiştir. 

Bununla birlikte, söz konusu Layiha’nın  15. bendinde, bu tür hak iddiasında bulunanlar hakkında, 
13’ncü bendin hükümlerine göre; ‘iddialarını ispat edemeyen, yalnız bir müddetten beri akr aldıkları 
gerekçesiyle veya bir takım mahkemelerden ve yabancılardan aldıkları zayıf ve geçersiz senetler 
göstererek iddiaya kalkışanlara ve uzun zamandan beri atıl ve boş bırakılıp yeniden mâl edilecek 
yerler için kayda değer senetler gösterilir ise de, uzun zamanın geçmesi ve haklarının kaybedilmesi 
nedeniyle, bu tür kimselere kesin bir cevap verilerek diğer Mîrî topraklar hükmüne dahil edilip, onlara 
ve diğer talipleri ile birlikte imar ve ihyasına taahhüt verildiği takdirde kendilerine tefvîz edilmesi’ 
istenmiştir. 

Layiha’nın 16. bendinde ise vakıf toprakları ile ilgi olarak; ‘bir kısım vakıf toprakların vakfiyesi 
de yine zikredilen komisyon tarafından incelendikten sonra, bir müstakil deftere kaydedilmesi, 
“a’izze-i kirâm” vakıfları istisna olmak üzere uzun zamandan beri vâkıfları tarafından ziraat ve 
tasarruf olunanlarının Mîrî payları alınarak yine eskisi gibi vâkıfları tarafından tasarruf edilmesi, ancak 
uzun zamandan beri yalnız akr alınmasıyla ziraat edilmeyen, işletilmeyen, ekin ve binası olmayan 
vakıflar hakkında ise, 13, 14 ve 15’nci bent hükümlerince diğer akr sahipleri hakkında uygulanacak 
muamelenin aynen uygulanması’ talep edilmiştir.  

IV-TAPULARIN DAĞITILMASI SORUNU:
Musul valisi Vecihi Paşa döneminde Musul eyaletinde ilan edilen Tanzimat dönemi ile beraber 

tımar sistemi kaldırılmış ve bölge toprakları sahiplerinin ellerinde bulunan buyurulara dayanarak, 
devletin tayin ettiği memurlar vasıtası ile tapulaştırılması kararı alınmıştır. Ancak Musul Valisi’nin 
ifadesiyle;10

10 BOA, İ.M.Val, 3069, 24Cemaziye’l-ahir1264(1848). 

‘Musul ve hâvi olduğu kazalarda kâin arâzi-i mîrîye’den bazılarına şimdiye kadar ahâli bilâ tapu 
mutasarrıf olmakta ve birazı dahi kimesnenin uhdesinde olmayub, herkes dilediği mahalle ziraat ve 
hirâset eylemekte’ olduklarını, dolayısıyla bu düzensizliğe son vermek için, bu konumda olan halkın 
elinde bulunan veya boş olan yerleri onlara tapu vererek dağıtılması hakkında karar alındığını ancak 
yine Musul valisine göre; 

‘Tapu nizamı icabınca bunlara verilecek tapu senetlerinin İstanbul’dan getirilmesi hem zaman 
alacak hem de bölge ahalisinin mizaçlarına ve şimdiye kadar senet almaya alışmadıklarından bu 
senetleri almaya rağbet etmeyeceklerine göre, tapu düzeninin kendileri için sağlayacağı yararları idrak 
edinceye kadar geçici olarak ellerinde bulunan topraklar için;

 ‘Vali ve Meclis marifetiyle gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, söz konusu senetlerin bu tarafta 
düzenlenip verilmesi ve daha sonra ortaya çıkacak olan durumlara göre İstanbul’dan gelecek olan 
matbu’ ve doğru senetler ile değiştirilmesini’ talep etmiştir.  Ancak Musul Valisi ve Musul Defterdarı 
tarafından gelen bu talep, Meclis Ahkâm-ı Adliye tarafından kabul edilmeyerek şöyle denilmiştir;

‘Tapu hakkında verilen nizamda, bazı bölgelerin istisna tutulmasına dair bir açıklık olmadığına 
göre, söz konusu toprakların tapusuz olarak tasarruf olunması nizamının hilafı olacağı’ gibi, valiler 
tarafından tapu senetlerinin verilmesi de nizam’a olamayacağı’ bildirilmiştir. Yazıda ayrıca ‘orada 
bulunan bütün topraklar için bu taraftan usulü üzere senet gönderilmesi ve toptan dağıtılması da, 
imkansız gibi görüneceğine göre, o tür toprak sahiplerine tapu senetlerinin peyderpey dağıtılması daha 
uygun olacağı zikredilmiştir.

Yazının sonunda ise, bu tür durumda olan toprakların sınır ve miktarını bildiren mazbata 
defterlerinin defterhane-i âmire’ye kaydedilmesi ancak bundan sonra kaydı bulunmayan toprak 
sahiplerinin veya kaydına uygun olmayan senet gösterenlerin senetlerine ve iddialarına itibar 
edilmemesi talep edilmiştir.11

Irak’ta başlatılan tapulaştırma süreci, Mithat Paşa (1869-1872) döneminde hız kanamıştır. 
Bu bağlamda, bölgenin uzaklığı nedeniyle ve birer nüshasının defterhaneye gönderilmesi şartı ile 
İstanbul’dan verilmesi karalaştırılan tapu senetlerinin, 1870 senesinin Şubat ayından itibaren Bağdat 
valiliği tarafından verilmesi kabul edilmiştir.12

Ancak Kerkük Sancağı üzerinde, eskiden beri Musul ile Bağdat valileri arasında zaman zaman 
yaşanan nüfuz mücadelesi ve kendi vilayetleri sınırlarına dahil etme arzusu, tapulaştırma sürecinde de 
kendini göstermiştir.

Bağdat Valiliği’nin uygulamış olduğu tapulaştırma kurallarını Kerkük topraklarında da aynen 
uygulama isteğine karşı, Musul Valiliği itiraz ederek, Kerkük topraklarının çoğu şimdiki sahiplerine 
veraset yolu ile intikal ettiğini, topraklarının bir kısmının yağış, diğer bir kısmının ise özel çaba ve 
külfetler sarf edilerek su kanalları ile sulanmakta olduğunu belirterek, yağış ile sulanan (matarî) 
topraklardan öşr (10’da 1), su kanalı ile sulanan (sayfî) topraklardan hums (5’te 1) alındığını bildirmiş 
ve bu konuda itirazlarına gerekçe olarak, Musul Vilayeti İdare Meclisi’nin, Dahiliye Nezareti’ne 
gönderdiği yazısında;

‘ ....ya sayfîleri öşr’e tahvili veya hums alınmak üzere mîrîye aid arâzinin taliplerine tafvîzi 
mahallinden iş’ar kılınmış’..... ‘hukuk-u Hazine’nin vıkâyesiyle beraber ahâlinin dahi kanunen sâbit ve 
mütehakkık olan hukukunun muhafazası lâzimeden olduğuna binaen, maslahatın her ciheti anlaşarak’ 
sağlıklı bir  karar vermek üzere, bu iş için teşkil eden komisyon defalarca daireye davet edilerek 
açıklama istendiğinde; ‘nefs-i Kerkük arâzisi, arâzi-i harâciyyeden olduğu ve bunlardan şimdiye kadar 
yerin kuvve-i inbâtiyyesine göre’ nısf-u rub‘ve sülüs alına geldiği cihetle, arâzi kanununun oralarca 
her nev’ arâzi hakkında tamamı kabil-i icra olamıyacağından, komisyon kararının ittihâz ve icrâsı 
hazinece ve ahâlice mûcibi menfeat olacağı’ ifade edilmiştir. 

11 BOA, İ.M.Val, 3069, 24Cemaziye’l-ahir1264(1848). 
12 BOA, Bağdat Ayn.Def, 851, s.137, 4 Cemaziye’l-ahir1288(1871). 
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Bu durumu inceleyen Şurây-i Devlet, bu konuyu şöyle bir karara bağlamıştır:
‘Dairece müdâvele-i efkâr olundukta, işbu iki kısım arâziden ahâlinin tasarrufunda bulunanların 

mahallince yoklaması, icrâ ve ber mucib-i mazbata senedâtının i’tası ve ma’adasının yere ve zarureti 
olanlara usul ve kaide-i mer’iyyesine ve kanununa tevfîken, bedel-i takdiriyle tafvîzi münâsib olub, 
ancak Sayfî denilen arâziden, ahâlinin taht-ı tasarrufunda zuhur edecek mahaller için iki kat bedel 
ahzı gösteriliyor ise de, arâzi-i Sayfîyye’nin Mîrî’ye ait olduğu beyân olunmasıyla bunda kaide-i 
ahâlinin tasarrufunda bir şey olmamak lazım gelerek bulunduğu surette dahi o arâzi vaktiyle bir akçe 
mükabilinde edinilmiş olduğu ve komisyonun mutalaası vecihle iki kat bedel ahzı mükerrer demek 
olacağı cihetle suda’ ve şikâyâtı mûcib olacağından, tedkikâtı muktazaya icrâsı ile ahâli uhdesinde 
bulunan arâzi-i Sayfîyye’ye dahi arâzi-i Matariyye misillü muamele olunarak yani münâsib bir 
bedel takdir edilerek senetlerinin öşürlü arâzi senedâtına tebdîli icâb-ı mevki’ ve maslahata muvâfık 
görünmüş’ olduğunu beyan ederek, bu tür arâzi sahiplerinin ihtiyaç duydukları yerleri ellerinde 
bırakılması, ihtiyaçlarından fazla kalan toprakları da müzâyede yolu ile taliplerine ihale edilmesi 
yolunda Musul ve Bağdat valiliklerine tebligat yapılmıştır.13

Irak Vilayetlerinde, 1865 senesinde çıkarılan toprak Layihası hükümleri üzerine yapılan 
tapulaştırma, toprakların iltizam ve emanet suretiyle ihaleye verilip işletilmesi daha sonraki dönemlerde 
de temel alınarak uygulanmaya konulmuştur. 

 Bu tarihten sonra, toprak ihalelerinde ortaya çıkan sıkıntılar ve mîrî topraklar üzerinde hak iddia 
etme davaları da zaman zaman devam etmiştir. Ancak 1892 senesinde Bağdat valiliğine gönderilen bir 
yazı ile mîrî topraklar ile ilgili hak iddia etme davalarının artık kabul edilmemesi talep edilmiştir.14

V-YABANCILARIN MÜLK EDİNME SORUNU;
Kırsal kesimde yukarıdaki sorunlar yaşanır iken, Irak vilayetlerinin şehirleri ve ticaret 

merkezlerinde de farklı bir mülkiyet sorunu ortaya çıkmaya başlamıştır. O da yabancı tebaasına 
geçmiş olan Osmanlı gayr-i Müslim tüccarların mülk edinme sorunu idi.

Bilindiği gibi, 19.yüzyılda Irak vilayetleri üzerinden Doğu-Batı ticareti büyük bir ivme kazanmıştır. 
Yabancı tüccarlara sağlanan imtiyazlardan yararlanmak ve aynı zamanda cizye vergisinden kurtulmak 
isteyen Osmanlı tebaası gayr-i Müslim tüccarlar, Osmanlı Devleti’nin her yerinde olduğu gibi, Irak 
vilayetlerinde de giderek nüfuzları artan İngiltere ve Fransa gibi devletlerin tabiyetine geçmeye 
başlamışlardır.

Bu durumdan rahatsız olan Bağdat valiliği, 1840 senesinde, Bağdat’ta bulunan İngiltere ve Fransa 
konsoloslarından, himayelerinde bulunan Osmanlı tebaası gayr-i Müslim tüccarların isimlerini talep 
etmiştir.Bunun üzerine İngiltere Konsolosu, himayelerinde bulunan tüccar, sarraf, simsar, mahzenci, 
kapıcı ve kâtip gibi mesleklere mensup 15 Yahudi, 14 Hıristiyan ve 2 Ermeni’nin yanı sıra hamalbaşı, 
vekil ve özel hizmetçi olarak konsoloslukta istihdam edilen 4 Müslüman ile birlikte toplam 35 kişinin 
isimlerini, Fransız konsolosluğu ise aynı konu ile ilgili yazmış olduğu raporda, 2’si Ermeni, 3’ü 
Katolik Ermeni, 5’i Keldani, 3’ü Süryani ve 4’ü de Yahudi taifelerinden olmak üzere toplam 17 sarraf 
ve tüccarın ismini bildirmiştir.15

13 BOA, Şur.Dv, 3149, 24Ağustus1297 (1878). 
14 Bu konu ile alakalı 1892 senesinde Şuray-ı Devlet tarafından Meclis-i Vükela’ya gönderilen bir yazıda;  ‘ hıtta-i Irakıyye’de cânib-i 
Mîrî’den mazbut olarak her sene icâr-u müzâraâ suretiyle tâliplerine ziraat ettirilmekte bulunan arâzi hakkında vuku bulacak hak arama 
davasına bakılmaması’ talep edilmiştir. BOA, Şur.Dev, 5645, 16 Zi’l-hicce 1309(1892). 
15 BOA, İ.Mes.Müh, 1840, 28 Ramazan 1257(1840). 

Bu bilgiler üzerine, 1840 senesinde Bağdat valiliği, İstanbul’a göndermiş olduğu bir yazıda; 
‘bunlar Bağdat’ın muteber tüccâr-ü sarraf’tan’ oldukları ve bunların ‘merâmları ve himaye edenin 
dahi’ maksadının belli olduğunu dile getirmiş ancak bunların bu halde bırakılmaları kabul edilemez ise 
de burada bunların Osmanlı tabiiyetine geri alınmaları da mümkün olamayacağından, bu hususta ne 
tür tedbir alacakları konusunda acilen kendilerine gereken talimatın verilmesi talebinde bulunmuştur.16

Irak Yahudileri arasında, İran’dan göç edenler de bulunmaktaydı. Zira bunların bir kısmı Osmanlı 
tebaası Yahudiler ile evlenip Osmanlı tabiiyetine 20-30 seneden beri geçmiş olmalarına rağmen 
Bağdat’ta bulunan İran Maslahatgüzarına sığınıp, ken dilerinin İran tebaası oldukları halde, Osmanlı 
Devleti’nin kendilerinden cizye talep et mesini kabul etmeyerek, İran devletinden haklarının korunması 
talebinde bulunmuş lardır.17

Osmanlı Devleti, 1847 senesinde bu konu ile ilgili Bağdat valiliğine göndermiş olduğu bir yazıda, 
bunların Osmanlı tebaası ile evlenerek Osmanlı toprak larında yabancılara yasak olan emlak ve mülk 
edindiklerini, dolayısıyla ya Osmanlı tabiiyetini kabul edip mükellef oldukları cizye vergilerini 
ödemeleri veya yabancı tabiiyetine geçip, edindikleri emlak ve mülkü değeri üzerinden Osmanlı 
tabalarına devretmeleri gerektiğini İran maslahatgüzarına bildirmek zorunda kalmış ve bu konuda 
Irak’ta bulunan Yahudi ve Hıristiyanların, haham ve başpiskoposlarına kendi topluluklarına bu yasal 
zorunlulukların bildirilmesini ve aydınlatılmalarını talep etmiştir.

Osmanlı tebaası gayr-i Müslimlerin bir taraftan yabancı devletlerin himayesine girip, yabancı 
tüccarlara tanınan imtiyazlardan yararlanarak Osmanlı topraklarında ticaret yapmaları, cizye 
vergisinden muaf tutulmaları ve aynı zamanda Osmanlı tebaası olarak, yabancılara yasak olan gayri 
menkul satın almaları Bağdat vilayetinde Müslüman tüccarların tepkisine yol açmıştır.

Gelen şikayetler üzerine bu konumda olan Osmanlı tebaası gayr-i Müslimlerin, yani yabancı 
devletlerin himayesine girmiş olan gayr-i Müslimlerin, Osmanlı tebaalığından çıkmış sayılacakları 
kararı alınmış, Osmanlı Devleti’nin diğer vilayetlerinde olduğu gibi, Irak vilayetlerinde de bunların 
yabancı hükmünde oldukları sayılmış ve gayr-i menkul satın almalarına yasak getirilmiştir.18

SONUÇ
Bu çalışmanın sonunda görülmektedir ki, Irak vilayetleri 19.yüzyılda özellikle Tanzimat süreci 

öncesinde ve sonrasında toprak düzeninde, tapu ve mülkiyet konularında önemli değişimler ve 
sorunlar yaşamıştır. Tımar sistemin kaldırılması ile birlikte, göçebe Kürt ve Arap aşiretlerinin yol 
açtığı terk edilmiş topraklar olgusu ve bu topraklar üzerinde zamanla sahte hüccet ve senetler ile 
ortaya çıkan hak iddia etme ve mülkiyet meselesi, önemli bir sorun teşkil etmiştir. Ayrıca 19.yüzyılda, 
Irak vilayetlerinde topraklara tapuların dağıtılması ve yabancıların mülk edinmesi meselesi de başlıca 
sorunlar arasında yer almışlarıdır. Osmanlı Devleti, bu sorunları çözmek için, 1865 senesinde Irak 
toprakları ile ilgili ayrıntılı bir Layiha çıkarmış ve hak sahiplerinin mağdur edilmemesi ve yabancıların 
mülk edinmeleri hususunda daIrak valilerine gerekleri uyarılarda bulunmuş, talimatları bildirmiş ve 
yasaları hatırlatmıştır.

16 Aynı belge.
17 BOA, İ.Hrc, 2205, 4 Şaban 1264 (1847). 
18 1847 senesinde Bağdat valisine gönderilen bir yazıda ‘Bağdat ve havâlisinde bulunan tebaa-yı ecnebiyye’ elinde olan emlâk-ü arâzinin 
yine tebaa-yı Saltanat Seniyye’ye devredilmesi ve bundan sonra ecnebi tebaasına bir güne emlak’ satılmaması talep edilmiştir. BOA, İ.Mes.
Müh.965, 17 Ramazan 1264(1847). 
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ÖZET:

Temel hak ve özgürlüklerden biri olan taşınmaz mal mülkiyetinin yabancılara verilmesi 
konusuna o dönemdeki tüm devletler gibi Osmanlı Devleti de ihtiyatla yaklaşmıştır. 1867 
yılında çıkarılan İstimlak Nizamnamesine (H.7 Safer 1284 ) kadar Osmanlı Devletinde 

yabancıların taşınmaz mal edinmesi kural olarak yasak olmakla birlikte, yabancıların çeşitli yollarla 
yine de Osmanlı ülkesinde taşınmaz mal edindikleri görülmektedir. 1868 yılında Osmanlı Devleti 
bazı istisnalarla yabancılara taşınmaz mal edinme hakkını vermiştir. Ancak, bu hakkın verilmesi 
yabancılara hak tanıma isteğinden öte, daha çok kapitülasyonlardan kurtulma çabası olarak karşımıza 
çıkar. 

ABSTRACT:
Ottoman Empire like all the other counties of the époque was precautious about granting the 

right of acquisition of property to her foreigners. Until the İstimlak Nizamname issued in 1867, 
although the acquisition of property by the foreigners was forbidden as a rule still one may observe 
that foreigners could possess some properties by alternate ways. In 1868, Ottoman Empire granted the 
right acquisition of properties the foreigners with some exceptions. But this was due to the efforts of 
canceling the capitulations rather than the willing of giving some rights to the foreigners. 

Genel Olarak
Osmanlı Devletinde yabancıların taşınmaz mal edinmeleri konusunu İstimlak Nizamnamesinin 

çıkarılmasından önce ve sonra olarak iki dönem şeklinde incelemek gerekir. Genel kural olarak 1867 
yılına kadar yabancıların Osmanlı ülkesinde toprak edinmeleri yasaktı. İslam Hukuku’na göre aman 
alarak Dârulsulh’a gelen yabancıların darülislamda taşınmaz mal edinmesinin yasak olması, Osmanlı 

İSTİMLÂK KANUNU ÖNCESİ VE SONRASINDA YABANCILARIN OSMANLI 
DEVLETİ’NDE TAŞINMAZ MAL MÜLKİYETİ EDİNME HAKKI
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Devleti toprakları üzerinde yabancıların taşınmaz mal edinememelerinin sebeplerden biridir.1 Bir başka 

neden ise, o dönemlerde devletlerin kendi vatandaşlarının başka ülkelerde mülk sahibi olmasına sıcak 

bakmamaları olarak görülmektedir.2 Droit d’ubaine denen ve ölen kişinin malvarlığına bulunduğu 

devlet tarafından el konularak, mirasçılarının hak sahibi olmamasına yol açan sistem gereği devletler 

vatandaşlarının yabancı ülkelerde toprak edinmelerini çıkardıkları kanunnamelerle yasaklamışlardı. 3

Osmanlı Devleti’nde yabancıların taşınmaz mal edinemeyeceği kural olmakla birlikte, bu kuralın 

sıklıkla gözardı edilmiştir. Yabancılar kimi zaman taşınmaz mal edinilmesi sırasında kendilerini 

Osmanlı vatandaşı gibi göstererek, veya evlenme yoluyla ya da namı müstear kullanarak4 taşınmaz 

satın alabiliyorlardı.5  Osmanlı Devleti yabancılar tarafından sıklıkla başvurulan bu yolları engellemek 

için zaman zaman fermanlar çıkarmıştır. 

Arşivde bulmuş olduğumuz bazı belgeler yukarıda söylediklerimiz teyit eder niteliktedir. 

Örneğin,  İzmir kadısına gönderilen bir fermanda, Osmanlı Devleti’nde yabancıların emlâk ve arazi 

sahibi olmaları yasak olduğu halde, bir şekilde emlâk ve arazi elde etmiş olanların isimleriyle tasarruf 

ettikleri bağ, bahçe, emlâk ve arazilerin İzmir ili için araştırılarak bedelleri ödenip tekrar ellerinden 

alınması; satmak istememeleri halinde aman hakkının ellerinden alınacağının bildirilmesi istenmişti.6

Osmanlı yetkililerinin zaman zaman yukarıda bahsettiğimiz fermanın aksine davrandıkları yani 

bir şekilde taşınmaz elde etmiş olan yabancıların bu tasarruflarına göz yumdukları da görülür. Örneğin 

H. 1267 ( 1851 M.) tarihli bir belgeden David? İsimli yabancının Kandilli’de validesinin üzerine 

kayıtlı taşınmazın karısı (Anna Bint-i Bronimi?) üzerine geçirilmesi için talepte bulunması üzerine, 

Bronimi’nin? David’in karısı olduğu ve söz konusu taşınmaz uzun zamandır ilgilinin ailesi üzerinde 

bulunduğundan her ne kadar David tebaayı ecnebiyyeden olsa ve “ecnebi takımı uhdelerine bundan 

böyle yeniden emlâk ve arazi geçmemesi zımnında her ne kadar bazı nizamat yapılmış ise de” 

düzgün ve iyi halli olması nedeniyle hanenin Bronimi? üzerine geçirilmesinin mahzuru olmadığı 

bildirilmiştir.7 Osmanlı yetkililerinin yabancı taşınmazını onayladığını gösterir bir başka belge ise, 

1260 H./ 1844 yılına aittir. Bu belgede, İngiliz Nikola’nın Galata’daki mahzeni ile Büyükada’daki 

vakıf arazisine yapılan müdahalenin önlenmesi istenmektedir.8 
1 Bozkurt, Gülnihal, “İslam Hukukunda Müstemenler”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 522, Prof.Dr. Fadıl Sur’un 
Anısına Armağan, Ankara 1983, (361-379), s. 361.
2 Derebeylik sisteminin geçerli olduğu döneme kadar uzanan bu süreçte, yabancı topraklarda uzun süre kalan kişilerin tabiiyetlerini 
değiştirmiş sayıldıkları kabul edildiğinden devletler kendi vatandaşlarının başka devlet topraklarında taşınmaz mülk edinmelerine olumlu 
yaklaşmamışlardır.
3 Örneğin, Fransa, 1649 ve ve 1781 yıllarında çıkartılan bazı kanunlar ile Fransız vatandaşlarının yabancı ülkelerde ev, arsa, dükkan edinmesini 
yasaklamıştır. Bkz. Konan, Belkıs, Osmanlı Devletinde Yabancıların Hukuki Statüsü, Irmak Yayıncılık, 2010, s. 99.
4 Satın alanın gerçek isminin saklanarak mülkiyetin Osmanlı vatandaşı olan bir kişi üstünde gibi gösterilmesiydi. Tapuda adına kayıt yaptırılan 
kişi Müslüman olabileceği gibi, gayrimüslim olan Osmanlı vatandaşı bir zimmî de olabiliyordu. .Nedjib Chiha, (Çev: Halil Cin), “Osmanlı 
Devleti’nde Gayrimenkul Mülkiyeti Bakımından Yabancıların Hukuki Durumu”, AÜHFD, 1967, c.XXIV, sa.1–4, s. 247.
5 Yabancıların hileli yolları için bkz: Young,George,  Corps de Droit Ottoman: Recueil des Codes,Lois,Reglement, Ordonnonces et Actes 
les Plus Important du Droit Interieur, et Etudes sur Le Droit Coutimier de L’Empire Ottoman, Oxford 1905-1906, C. I, s. 334–335; Halil 
Cemaledin/ Hırand Asador, Ecanibin Memalik-i Osmaniyede Haiz Oldukları İmtiyazat-ı  Adliye, Dersaadet 1331, s. 276, Chiha, s. 247. Islahat 
Fermanından sonra, Yabancılara taşınmaz mal elde etme vaadinin yerine getirilmesi amacıyla büyük devletlerin 1862 yılında Bâbıali’ye 
gönderdikleri notada yer alan “Osmanlı Devleti’nde türlü surette taşınmaz sahibi olan yabancıların durumunu” cümlesinden 1868 tarihli 
İstimlâk Nizamnamesi’nden önce taşınmaz mal edindikleri gerçeği bir kez daha anlaşılmaktadır.
6 BOA ,C.HR, no:4665 ilgili belge için bkz: Konan, s.102.
7 BOA, A.AMD, no:32/90, Konan, s.102.
8 B.O.A., 08 S 1260 H. / 1844M. , Dosya No: 2 Gömlek No: 26, HR.MKT, Maliye Nezâreti’ne “İngiltereli Mısırıci Nikola Koronibo nâm 
müste’mîn Galata’da kâin beş bab mahzeni  derûnunda olan variltahtası ve tuğla ve kiremid emvâliyesi Büyük Derede olan vakıf arsası vakî’ 
olan hilâf-ı inhâya mebnî cânib-i mîrîden zabt olunmuş olduğu beyânıyla bu maddenin ber-vechi hakkâniyet rü’yet-i ve tesviye ettirilmesi 
iltimâsını şâmil İngiltere sefâreti tarafından takdîm olan bir kıt’a takrîr manzûr-ı vâlaları buyrulmak üzere leffen irsâl-i sev-i samîleri kılınmış 
olmağla bi-l-mütâlaa icâbının icrâsı mütevakkîf-ı himmem-i behiyeleridir” 

1852 tarihli bir belgede, Devlet-i Aliye sefaretlerinde hizmet eden ecnebilerin mutasarrıfı oldukları 
araziler hakkında teb’a için uygulanan nizamın tatbik edilmesi ve ecnebi himayesinde ve tebaasında 
olanların, mutasarrıfı olduklarını iddia ettikleri arazilerin miri, vakıf veya şahıs üzerinde olup 
olmadıklarının bildirilmesi yazılıdır.9 Belgede, Adana ilinde, bir çok mahallede bulunan taşınmazların 
yabancı reaya elinde olduğu hatta Mersin’de yabancıların elinde olan mahallelerin denize kadar 
indiğinden bahsedilerek, yabancılardan da pekala vergi alınabileceği ve bir taraftan da bu arazilerin 
yabancı tasarrufundan çıkarılmasının gerektiği bildirilmiştir. Görüldüğü gibi, ecnebilerin taşınmaz 
mal edinmesi yasağı çok da uygulanamamış, hatta Osmanlı idaresi bunu kabullenerek yabancıların 
üzerinde bulunan taşınmazın türünün bildirilmesini istemekle sınırlı kalmıştır.  

İncelediğimiz bir başka belge, Antakya’da harap olan bir arsanın satışa çıkarılması ile ilgili 
olup, Halep valisine gönderilen şukkada, bu arsanın satılırken yabancı tarafından alınmamasına özen 
gösterilmesi belirtilmiştir.10

Bir başka belgede, Osmanlı Devleti’nde müstemen sınıfına giren kimseler üç gruba ayrılmış, 
bunlardan ilki yabancı devletlerin Osmanlı Devleti’nde bulunan elçileri, ikinci grup Osmanlı Devleti’ne 
ticaret için gelen tüccar sınıfı ve üçüncü grup da konsolos veya konsolos vekili olarak adlandırılmış, 
sonuçta bu üç gruptan birine giren kimselerin Osmanlı reayasından bir kızla evlenmeleri halinde, 
gerek kendileri için gerek manastır ve kilise için emlâk ve arazi tasarruf etmeleri durumunda bunun, 
eskiden beri yasak olması nedeniyle korunma hakları kaldırılarak memleketten uzaklaştırılmaları, 
emlâk ve arazi tasarrufu ile izdivâç hususuna izin verilmemesi, ellerinde bulunan taşınmazları talip 
olan Osmanlı vatandaşlarına değeri ile satmaları ve bu surette müstemen takımına emlak ve arazi için 
temessük ve hüccet verilmemesi buyrulmuştur.11 Muvazaalı bir şekilde Osmanlı ülkesinde taşınmaz 
elde etmiş olan yabancıların bu taşınmazları Osmanlı vatandaşlarına satmaları zaman zaman çıkarılan 
bunun gibi fermanlarla emredildiğini görüyoruz.

 Osmanlı devleti’nin yabancılarla ilgili olarak en sık karşılaştığı sorunlardan biri de vakıf arazilerinin 
yabancı mülkiyetine geçmesi ve buralara yapılan tasarruflarla ilgili idi. Arşivde karşılaştığımız birçok 
belge bu konu ile ilgili olmakla birlikte burada sadece bir kaçına yer verebiliyoruz. 

İstanbul Galata Bereketzade mahallesinde bulunan bir eve Biyatri? adında bir İngiliz tarafından 
1232 H. (1817 M.) yılında tasarruf edildiği bildirilerek, Osmanlı vatandaşı Mihalo Polo? adlı tacirin 
malı olarak muvazaalı bir şekilde, vakıf malı olan arsa alınmış ve üzerine ev yaptırılarak Biyatri 
adındaki bir İngiliz’e kiralandığı anlatılmıştır. Ancak bu vakıf senedi sahte olarak alınmış olup, 
Biyatri müstemen olduğu ve emlak sahibi olamayacağı için nasıl hareket edeceklerinin bir ferman 
ile bildirilmesi talep edilmişti. Her iki belgede ortak olan özellik, vakfa ait olan taşınmazların sahte 
senetler düzenlenerek yabancılara satılması, bir başka deyişle yabancıların muvazaalı bir şekilde 
emlâk sahibi olmalarıdır.12

9 B.O.A., 16 B 1269 H./ 1852 M.   Dosya No: 62 Gömlek No: 66, A.MKT.MVL. “…Adana Vâlîsi Hazretlerine “ Adana eyâletinde kâin 
mahallerde bulunan emlâk ve arazinin çoğu ecnebi himâyesinde bulunan reâya uhdelerinde olub bunlardan başka tebaa-yı devlet-i âlîyye den 
olarak konsolosların yasakçı ve tercümânlık ve sâir hizmetlerinde bir takım adam olduğundan haklarında ne gûne muâmele olunmak lazım 
geleceği istizâ’nına ve Mersin’de tebaa’yi ecnebiye ile himâyelü takım uhdelerinde bulunana arazinin senedleri ibrâz olunamamasıyla beraber 
sahtında mutâsarrıf oldukları mahallerin hududu denize kadar olduğu iddiâ olunmakda olunarak ……ve bi-l-vâsıta tebaa-i ecnebiye uhdelerinde 
bulunan emlâk ve araziden dâhi vergü alınmasında bir diyecek olmayacağına ve şu kadar ki ecnebilerin vâsıta ve sâir usûl-ı musânna ve-yâhûd 
suret-i muvakkâa ile ellerinde bulunan emlâk ve araziye vergü alınmak vesilesiyle sıfât resmiyede olarak tasarrufları  suretinim vukû’ ve nev’i 
kat’-i câiz  olmayub bunların mukâddema bildirilmiş olan karara tatbîkân bir tarafdan elerinde çıkarılması  maslahaten dikkat olunacak…..”
10 B.O.A., 10 Ra 1269 H./ 1852 M. Dosya No: 59 Gömlek No: 7 A.MKT.MVL
“Halep Vâlîsi’ne Antakya’da hârâb olan konak arsasının üç bin iki yüz guruşdan ziyâdeye iştirâsına tâlib bulunduğu ifâde sine dâir ba-mazbâta 
cevâben vukû-bulan iş’âr üzerine def-i iştîbâh zımmında taraf-ı vâlâlarından dâhi tedkikât-ı icâbiyenin icrâsıyla sûret-i iş’ar-ı vakı’a mutâbık 
olduğı tebeyyün ider ve-yahûd bir kere daha müzâyede olunarak ziyâdeye tâlib zuhûr eyler ise mezkûr arsanın furûhtuyla esmânının cedvellere 
ithâlen hazine-i celileye irsâli hususunun savb-ı vâlâlarına iş’âr kılınması Meclis-i vâlâ ve Muhâsebe de tezekkür ve tensîb ve atebe-i ulyâ-i 
cenâb-i hilâfet-penâhîden isti’zân olunarak ol-vecihle icrâ-i icâbıyla zikr olunan arsanın ecnebi uhdesine geçmemesine dikkat olunması husuna 
irâde-i seniyye-i cenâb-ı şehîn-şâhî müteâllik ve şeref-sudûr verilüb  mantûk-ı âlîsince keyfiyet Maliye Nezâret-i Celilesine bildirilmiş olmağla 
emr-i fermân-ı hümâyûn hazret-i şâhane hükm-i celile vecihle iktizâsının hüsn-i icrâsıyla zinhâr ecnebi uhdesine geçmemesine mezid-i itinâ 
ve himmet buyrulmaları siyâkında şukka.
11 BOA, C.HR,no: 5910;BOA, C.HR., no:3312. Belgelerle ilgili Bkz. Konan, s. 103.
12 BOA,C.HR, no:2169
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1851 tarihli bir belgede 13 vakıf arazilerinin yabancı uyruklu kimselere bırakılmaması konusunda 
açık bir irade görülmektedir. Belgede yer alan “….ve zinhâr ve zinhâr ecnebi tebaası üzerlerine 
ferâğ olunmamasına i’tinâ ve dikkat olunması hususunun.....” cümlesi söylediklerimiz açıkça teyit 
etmektedir. Yine, 1859 tarihli bir başka belgede  Girid’de vefat eden İngiltere tebeasından Yanko’nun?  
oturduğu vakıf evin ecnebi  tabiyyetindeki çocuklarına intikal etmeyip mahlul olacağı hususu 
bildirilmektedir. 14 

1-İstimlak Nizamnamesinden Önce 
Osmanlı Devleti, yabancılara ilk kez 1856 yılında Islahat Fermanı ile taşınmaz mal edinebilecekleri 

konusunda bir vaadde bulunmuştur.15 Fermanda “......kavanin-i Devlet-i Aliyeme ve nizamatı zabıtai 
belediyeye ittiba ve imtinal eylemek ve asıl yerli ahalinin verdikleri tekalif vermek üzere saltanat-ı 
seniyem ile düvele ecnebiye beyninde yapılacak suve-i tanzimiyeden sonra ecnebiyeye dahi tasarrufu 
emlak müsaadesinin ita olunması....” şeklinde yer alan vaatle16 Osmanlı kanun ve nizamlarına tabi 
olmak ve Osmanlı vatandaşlarının verdiği vergileri ödemek koşuluyla, Osmanlı Hükümeti yabancı 
devletler arasında yapılacak düzenlemelerden sonra yabancılara da emlak tasarruf izni verecekti. 
Yabancılara taşınmaz mal edinme hakkı verilmesi konusunda Londra’da yayınlanan Times gazetesinin, 
12 Şubat 1856 günlü nüshasında “Osmanlı topraklarında yabancıların toprak satın almaları ve bu 
yöndeki tüm engellerin ortadan kaldırılması, büyük sonuçlar doğuracak diplomatik bir başarıdır. 
Önümüzde işlenmemiş ve zengin bir toprak durmaktadır. Batı sanayisi bu toprağa nüfuz etmeli 
ve ona sahip olmalıdır.”  şeklinde yer alan sözler, son derece düşündürücüdür.17 Islahat Fermanı 
ile Osmanlı yönetimi, yabancılara taşınmaz mal edinme hakkı vereceğine dair bir vatte bulunmakla 
birlikte, kanuni düzenleme henüz yapmadığı için, 1856 yılından itibaren eski uygulama devam etmişti. 
Ancak verilen vaat karşısında zaman zaman yetkililer nasıl davranacaklarını kestirememişlerdir. 
Örneğin 1858 tarihli belgede, yani Islahat Fermanının ilanından iki yıl sonra Avusturya tebeasından 
Mösyö Komandon’un satın almak istediği boş arsanın, talepte bulunanın ecnebi olması nedeniyle 
satılmasında bir mahzur olup olmadığının bildirilmesi isteği bu tereddütü göstermektedir.18 

1861 tarihli bir belgede, yabancıların taşınmaz mal edinemeyecekleri vurgulanarak, Hind ve İran 
13 B.O.A., 29 S 1268 H. / 1851 M. , Dosya No: 48 Gömlek No: 91,  A. MKT. MVL
Evkâf-ı Hümâyun ve Ticâret Nezâret-i Behiyyeleri’ne ve Tophâne-i Âmire Müşîri’ne Cennet-mekân Sultan Bâyezîd Han Hazretlerinin Evkâf-ı 
Celilesi arazisinden Beyoğlu haricinde vakî’ mahâl-i ma’lûmenin eyâdî-i müste’cirinde bulunan temessükâtı muhtel ve müşevveş olduğundan 
icrâ-i icâbı istizâ’nına dâir takdîm kılınan evrâk Meclis-i Vâlâya havale ve zât-ı vâlâlar ve Tophâne-i Âmire müşîri devletlü Paşa hazretleri ile 
muhâbere olunarak tanzîm ve takdîm olunan haritada gösterildiği vecihle arazî-i mezkûreden bazı mahâlleri İslâm ve bazı yerler dâhi Hristiyana 
mahsûs olmak ve mevcûd tarîklerin feshiyle yirmi ve on iki zirâ’ vüsâtında yollar teşkîl olunmak üzere mukarrer olan nizâm-ı derciyle vakf-ı 
müşârün-ileyha cânîbinden ruhsâtiyye ahz ve icrâ-i tahsis olunarak eshâb-ı yedlerine müceddeden temessük itâ’sı ve tesvîye olunacak tariklarin 
masârîfi eshâbı arazî tarafından te’diyye olunmak lâzım geleceğinden bunlardan müşkilâtı kalmayan mahâllerin icrâ-i ahkâm-ı fi’îliyyesine 
mübâşeretle tecdîd-i sened maddesi sûret-i muhârrireye bu tevfîkân icrâ ve bunlardan mugâyir-i nizâm-ı hafî suretle ebniye yapdurulmamasına 
ve zinhâr ve zinhâr ecnebi tebaası üzerlerine ferâğ olunmamasına i’tinâ ve dikkat olunması hususunun sav-ı vâlâlarına ve Ticâret Nezâret-i 
behîyesi cânibine havâlesiyle keyfiyetin müşîr-i müşârün-ileyh hazretlerine bildirilmesi tensîb ve hak-pây-ı hümâyun hazret-i şâhaneden istizân 
olunarak irâde-i seniyye cenâb-i mülikâne dâhi ol merkezde müteallik ve şeref-sudûr buyrulup mantûk-ı âlîsince icâbı icrâ kılınmış alınmış 
ve meclis-i vâlâ mazbatası suretiyle harita ve evrâk-ı sâ’ire beraber gönderilmiş olmağla cihetle emr-i fermân-ı hümâyun hazret-i şahâne ve 
minvâl-i muhârrer üzere icâbı halinde hüsn-i icrâsıyla zinhâr düvel-i ecnebiye tebaasına ferâğ olunmamasına i’tîna ve himmet eyleyeler deyü 
olunmağın irâde-i efendimindir. Fi: 29.Safer.68.
14 B.O.A., 08 Ca 1276 H./ 1859 M., Dosya No:316,  Gömlek No: 97, HR.MKT, 
“Girid Vilâyeti’ne Tahrîrât-ı Âlîyye
İngiltere devleti tâbiiyetinde bulunmuş olduğu halde vefât etmiş olan Yanako’nun mahlûl olmak lâzım gelen hanesi keyfiyetine dâir fi 15 rebî-
ül-evvel sene 1276 tarihiyle müverrahan râhî-i res  vârid olan tahrîrât-ı behîye-i vezirâneleri meâli karîn-i ifâsına acîzi olarak keyfiyet-i evkâf-ı 
hümâyun nezârte-i celilesiyle led’el muhâbere bu misüllü vakf-ı musakkafât ve müstegallâtı mutâsarrıflarından vefât edenlerin tebaa-i devlet-i 
âlîyeden evlâdı olduğu halde âhden tasarrûfunda olan musakkafât ve müstegallât düvel ecnebiye tebaasından bulunan evlâdına intikâl etmeyüb 
vakıfları tarafından zabt olunarak muaccele-i misliyesiyle taliplerine icârı muktezâ-i şer’i-şerîf idüğü cevaben iş’âr olunmağla ba’de bu kerre 
iktizâ-i halin icrâsı lâzım geleceği rehîn ilm-i samîleri buyruldu ol babda emr-i irâde-i hazret-i müşarün-ileyhindir.” 
15 Engelhardt, Türkiye ve Tanzimat, Çev: Ali Reşat, İstanbul, 1999, s. 197; Davison,Roderic H., Osmanlı Türk Tarihi, (1774-1923), İstanbul 
2004, s. 28.
16 Metnin tamamı için; Düstur, 1.Tertip, C.1, s. 7–14.Yukarıda yer alan cümle için bkz. Düstur, 1. Tertip,C. 1, s. 12. Ayrıca Davison, (1997), 
C.2, s. 29 
17 Metin Aydoğan; “Avrupa Birliğinin Neresindeyiz?”, İstanbul 2002, s. 61.
18 B.O.A., 14 S 1275 H. Tarih , Dosya No: 264, Gömlek No: 59, A.MKT.NZD. 

ahalisinin bu uygulamadan ayrı tutulacağı bilidrilmişti.19

Bazı yabancı yazarlara göre, Osmanlı Devleti, büyük devletlerin kapitülasyonlardan vazgeçmesi 
şartıyla böyle bir vaatte bulunmuştur. Osmanlı hukukçularıda genellikle, bu fikirde birleşmektedirler.20 
Islahat Fermanı’nın yayınlanmasından sonra taşınmaz mülkiyeti konusunda düzenleme yapılmaması 
karşısında, İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve Prusya 15 Şubat 1862 tarihinde verdikleri bir sözlü 
notayla21 Osmanlı Devleti’nde bulunan yabancıların çeşitli yollarla sahip oldukları taşınmazların22 
durumunu görüşüp halletmek için Babıâli’yi görüşmeye davet etmişlerdi. Yabancı devletler, 
yabancıların can ve mallarını koruyan teminata zarar gelmeden mahalli kanunlar ve vergilere tabi 
tutulmalarının mümkün olabileceğini kabul etmiş ve fermandan itibaren 14 yıl boyunca yapılan 
karşılıklı görüşmeler sonunda, yabancılara Osmanlı ülkesinde Hicaz bölgesi dışında taşınmaz mal 
edinme hakkını veren “Ecanibin Hakk-ı İstimlâki Nizamnamesi” (H: 7 Safer 1284 tarihli M: 
Haziran1867) yayınlandı. Vakanüvis Ahmet Lûtfi Efendi, İstimlak Nizamnamesinin çıkarılma nedeni 
olarak yukarıda da değindiğimiz gibi Islahat Fermanında Osmanlı Devletinin yabancılara verdiği 
vaat olduğunu şu şekilde belirtmiştir. “1856 tarihinde düzenlenen  Islahat Fermanınıda getirilen 
yeniliklerden biri de  yabancıların Osmanlı Ülkesinde taşınmaz mal sahibi olabilmesi hakkıydı. 
Osmanlı Devleti tarafından resmi bir söz verildiği İstimlak Kanunu ve ona bağlı ek protokol yabancı 
devletlerce imzalanması için ilan olundu.” 23 Batılı devletlerin istekleri bu nizamname ile yerine 
getirilirken, Osmanlı Devleti içinde bazı kesimler yabancılara bu tür ayrıcalıklar verilmesine çok da 
sıcak bakmamışlardı. Bu rahatsızlıklarla ilgili olarak; Davison,  yabancılara verilen kapitülasyonlar 
yoluyla zarar gören bu nedenle İstanbul’daki evini malını yabancılara satarak Anadolu’ya göç eden 
Türklerden bahsetmektedir.24. 

19 Ecnebilerin emlak ve arazi satın almaları ve bina inşa etmelerinin yasak olması dolayısıyla Hind ve İran ahalisinin bundan muaf tutularak 
bunların Haremeyn ve civarında bina ve sair şeyler inşa ederek vakıf etmelerine müsade edilmesi.   B.O.A., 06 Ca 1278 H./ 1861 M.          514/ 
95A. MKT.UM
“Arz ve beyân-ı hâcet oldmadığı üzere memâlik’ül-mahrûsetü’l-mesâliki hazret-i şahâne de düvel-i sâire teba’asının emlâkı iştirâ eylemeler 
nizâmât-ı kadîme iktizâ’sınca memnu’ olduğu halde tebaa-i ecnebiyenin atâbet-ı uluâsında kezâlik emlak mübâyaası ve müceddeden bina ihdâs 
ve inşâsı ve bazı mesâh-ı görünen ta’mirât ve tertibât maddesi karar-ı müttehîze tahtında olub tecâvüzü dahi dahîl-i daîre-i memnu’iyyette 
bulunmuş  olması üzerine atâbât-ı âlîyatın ziyâret-gâh-ı âlim ve simâ taife-i şiya’indlerinde mahâl-i mübâreke-i mezkûre Haremeyn-i 
muhteremeyn ile tev’em olduğundan gerek Hin ve gerek İran ahâlisinin servet ve sâman sahibi olanları mübâyâsiyle utebâta vakf etmeleri 
ve hâli olan mahaller içün bina inşâ ve ihdâsını himiş-i istidâ’ ve niyaz eylemekde olduklarını ve ma’hâza nizâm-ı mevzû’ası dahî minvâl-i-i 
ma’rûz üzere olduğundan müsâade olunamayub bu ise eshâb-ı hayrâtın sevâbdan mahrûmiyyet ve kasâbâtın adem-i mâ’mûriyetini mucîb 
olduğuna mebnî leddel müteâlaa bu babda yalnız devlet-i ecnebiye tarafından bina ve inşaat hakkında mesâğ gösterilmeyüb şurası kemâfi’s-
sabîk müsstesnâ tutularak o makûle eshâb-ı hayratın vakf olunmak üzere bina ve ihdâs edeceği ebniyenin inşâsında bazı şerâitle ya’nî işbu 
niyet-i sahîhâ ile alacağı arsa ve yapacağı ebniyenin hal ve keyfiyeti gelip meclis-i kebîr-i eyâlete ifâde ile bir gune mahzûr ve mazâratı olmadığı 
anlaşıldık da ve ol-vecihle senede rabt olunarak mazbâta ve ilâm-i şer’iyyesi ba-tanzîm vakfiyeti Evkâf-ı Cerîdelerine kayd kılındıkdan sonra 
usûl-i müttehizeye bi’t-tevfîk taraf-ı hükûmetden ta’yîn kılınacak me’mûr ma’rîfetiyle icâbının icrâsına müsâade buyrulur ise hem eshâb-ı 
hayrâtın me’yûs olmamasını ve hem de   ma’mûrriyyet-i belediyeyi  istizâm edeceğinden şura da da bir usûlün ittihâzı emr-i irâde-i âlîyye 
muvaffakât ider gibi hatîr-ı çâkerî olmuş ise de her halde icrâ’at-ı hüsn-i iktizâsı men’ût-ı re’y-i rezîn-i isâbet karîn -i hazret-i vekâlet penâhileri 
bulunmuş idüğü in-şâ’-Allah-ü tâla muhât-i ilm-i âlî-i daverânaleri buyruldukda ol babda emr-i fermân hazret-i veliyy-ül-emrindir.”
20 Davison,(1997), C.2, s. 29; Fraşirli Mehdi, İmtiyazat-ı Ecnebiyyenin Tatbikat-ı Hazırası, Samsun, 1325, s. 241
21 Altuğ, Yılmaz, Yabancıların Arazi İktisabı Meselesi, İstanbul , 1957, s.45; Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, Ankara 2003, C.VII, s. 250.
22 “Osmanlı Devleti’nde türlü surette taşınmaz sahibi olan yabancıların durumunu” cümlesinden 1868 tarihli İstimlâk Nizamnamesi’nden önce 
taşınmaz mal edindikleri gerçeği bir kez daha anlaşılmaktadır.
23 Münir Aktepe, Vakanüvis Ahmed Lûtfi Efendi Tarihi, Ankara,1989, c.XI, s.85
24 Bu rahatsızlıklarla ilgili olarak; Davison,  Osmanlı vatandaşlarının yabancılara verilen kapitülasyonlar yoluyla zarar gören bu nedenle 
İstanbul’daki evini malını yabancılara satarak Anadolu’ya göç eden Türklerin kazancının ne olacağını soran Ziya bey’in görüşlerini aktarmıştır. 
Davison; C.2, s. 29.
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İzmir’de tasarruflarında bulunan arsanın Evkaf Muhasebeciliği tarafından ecnebi devletler 
tebaasından bazı şahıslara satılmak istendiğinden bahisle hukuklarının muhafazası için İzmirli 
tüccar Yosef oğlu Harelambo’nun zevcesi Harikalya tarafından verilen arzuhal, Nizamnamenin 
çıkarılmasından yıllar sonra bile, Osmanlı vatandaşlarının rahatsızlıklarını dile getirmektedir.25 

2-1867 Tarihli İstimlâk-i Emlak Nizamnamesi  
İstimlak-i Emlak Nizamnamesi ile26 yabancılar, taşınmaz malları ile ilgili olarak her türlü hukuki 

işlemde Osmanlı kanunlarına ve mahkemelerine bağlı olacaklardı. Yabancıların Osmanlı ülkesinde 
taşınmaz mal edinebilmesi için ayrıca Safer Kanunu’na eklenen protokolü kabul eden devletlerce 
imzalanması şartı aranıyordu. Söz konusu düzenleme ile mülkiyet hakkından yararlanan yabancıların 
bu hususta tebaaya uygulanan hüküm ve vergilere tabi olacağı açıkça belirtilmiş, taşınmaz mallarda 
yabancılar aynı Osmanlı vatandaşı gibi kabul edilmiş, menkul mallarda geçerli olan ayrıcalıklar ise 
kaldırılmıştı. Safer Kanunu ve ona bağlı protokol önce Fransa (9 Haziran 1868) daha sonra sırasıyla 
İsveç-Norveç (13 Haziran 1868), Belçika (4 Temmuz 1868), İngiltere (8 Temmuz 1868), Avusturya 
(5 Kasım 1868), Danimarka (10 Mayıs 1869), Prusya (7 Haziran 1869), İspanya (5 Ekim 1870), 
Yunanistan ( 24 Şubat 1873), Rusya (20 Mart 1870), İtalya ( 23 Mart 1873), Flemenk (6 Ağustos 
1873), ABD (11 Ağustos 1874), Portekiz (29 Ocak 1883) ve İran ( 30 Haziran 1883) tarafından 
imzalanmıştı.27 Sırbistan 1896 tarihli Konsolosluk Anlaşması ile vatandaşlarının taşınmaz mal sahibi 
olma hakkını elde ederken, Romen ve Bulgar halkları bu haktan yararlanamamıştır. Ayrıca Fransa ve 
Almanya himayesinde olan İsviçreliler de Osmanlı ülkesinde taşınmaz mülkiyeti edinebiliyorlardı.28

Nizamnamenin 1. maddesinde, Osmanlı Devleti’nde taşınmaz mal sahibi olan yabancılar, Osmanlı 
vatandaşları ile hak ve yükümlülük eşit sayılmışlardı.29 Bir başka deyişle, yabancılar taşınmaz mal 
edinmede bazı istisnalar haricinde, Osmanlı vatandaşları gibi olacaklardı. Bu istisnaların ilki, arazi 
bakımından getirilen kısıtlamaydı. Söz konusu maddede yabancıların Hicaz arazisi dışında arazi 
edinebileceğinin altı çizilerek Kutsal Yerler sayılan Hicaz bölgesine yabancıların girmesi engellenmek 
istenmişti. Diğer istisna ise, kişilere ilişkindi. Hicaz Vilayeti hariç, tüm Osmanlı ülkesinde yabancıların 
taşınmaz mülkiyeti edinmesine izin verilirken, Osmanlı vatandaşı olup da sonradan tabiiyet değiştirmiş 
olan kişilerin bu haktan yararlanamayacakları ve bu kişilerin hukuki durumlarının özel bir kanunla 
düzenleneceği belirtilmişti. Osmanlı tabiiyetini bırakan kişilerin bu kanundan yararlanamayacakları 
maddede açıkça yazılı olduğundan, şahıs bakımından da istisna getirildiği dikkat çekmektedir. Ancak 
tabiiyet değiştiren kişilerin hukuki durumunun belirleneceği düzenleme, Kanundan tam on altı yıl 
sonra çıkarılan “Ecanibin Hakkı İstimlâki Kanunu’nun 1. Maddesinde İstisna Olunan Eşhasın 
Emlak ve Arazisine Mahsusu Kanunu” dur. 25 Rebiülahir 1300 tarihinde çıkarılan kanunda, 

25 B.O.A., 16 Za 1321 H./  tarih, Dosya No: 817 Gömlek No: 28 , DH.MKT.
“İzmir’de Darağaçı mevkî’nde zîr-i tasarrûfunda bulunan arsanın imlâ’ ve inşâsına ruhsât-ı resmiyye i’tâ olunması üzerine ebniye inşâ eylediği 
kısmın bu kerre Evkâf-ı Muhâsebe Celilesince ayrı ayrı olarak düvel-i ecnebiyye teb’asından olan Deyunis Markoplu ve Çörçi Lamiridi ve 
Elber Altoni ve Andon Haçi Andon nâmlarına beş yüz lira bedel ile ferâğına kıyâm olunmasına mebnî mahkem-i şer’iyye bi-l-mürâcaa ikame-i 
da’vâ iderek tefrîk muâmelesinin netice-i mehâkimeye kadar te’hîri mehâkime-i mezkûreden Defter-i Hakânî Müdiriyetine teblîğ edilmiş ise 
de ferâğ komisyonunca şu iş’âr-ı resm-ı nazar-ı itibâra alınmayun mu’ma-ileyh Evkâf Muhasebeciliğinin takrîri üzerine mâhal-i mezkûrun 
tasârruf-ı için mu’ma-ileyhim nâmına sened itâ eylediklerinden ve mahâl-i mezkûrun kıymeti bin beş yüz lira olub bu suretle fürûhtı hem 
Hazine-i Celilenin ızrarını hem de  ma’zûriyetini istizâm edeceğinden ve ifâdât-ı sâ’ireden bahisle bu babdaki muâmele-i evrâk ile senedât 
suretlerinin celb ve tedkîki ve netice-i mehâkimeye kadar mu’ma-ileyhimin mâhal-i mezkûrede ebniye inşâ etmelerine ruhsât verilmemesi 
istirhâmını halan tüccârdan Yosef oğlu Haralambo’nun zevcesi Harikliya imzâsıyla huzûr-ı sâmî   sadâret penâhiye bi-t-takdîm tevdî’ buyrulan 
arz-ı hâl leffen takdîm kılınan câlib-i nazâr-ı dikkat olan meâline ve vilâyet-i celile-i cânib-i âsıfanelerince olan ma’lûmâta nazâran seriân bi-t-
tahkîk muktezâ-yı müaddilinin ifâ ve neticesinin inbâ’sı hususuna müsaade-i celile-i dâver-i erkremîleri şayân buyrulması…”
26 İstimlak ile ilgili düzenleme, Düsturda her ne kadar “Nizamname” olarak geçsede, içerik olarak “Kanun” niteliğinde olduğu için “İstimlak 
Nizamnamesi” yerine “İstimlak Kanunu” deyimi de kullanılmaktadır. 
27 Ebulula Mardin, Toprak Hukuku Dersleri, İstanbul 1947, s. 27; Sait Obut, Türk Hukukunda Hakiki ve Hükmi Şahısların Ayni Haklardan 
İstifadesi, Ankara 1956, s. 62.
28 Young, .I, s.336, Altuğ, s. 46, H.Cemaleddin/H.Asador, s. 280.
29 “düvel-i ecnebiye tebaası memaliki şahanenin arazi-i hicaziyeden maada her tarafında tebaayı Devleti Aliye misüllü ve başka şart tahtında 
olmayarak mevadıdı atiyede mezkûr olduğu veçhile onların bu husuta tabi oldukları nizmat ve vazife ittiba kaydiyle dâhil ve hariç müdün ve 
kasabatta tasarrufu emlak hukukundan istifade etmeye kabul olunmuşlardır. Fiasıl tebaayı hazreti şahaneden olupta sonradan tebdili tabiiyet 
etmiş olanlar ve bu kaideden müstesna olup anlar haklarında kanunu mahsusun ahkâmı cari olacaktır. Düstur, 1. Tertip, s. 230.

doğuştan Osmanlı vatandaşı olup sonradan başka devlet vatandaşlığına geçen kişilerin kimler olduğu 
açıklanmıştı. Söz konusu kanuna göre, Safer kanunu(İstimlâk Nizamnamesi) yürürlüğe girmeden önce 
izin almadan başka devlet vatandaşlığına geçen veya Safer Kanunu yürürlüğe girdikten sonra usulüne 
uygun bir biçimde tabiiyet değiştiren kişiler, tabiiyetine girdikleri devlet tarafından Safer Kanunu’na 
bağlı ek protokolün imzalanmış olması halinde bu kanundan yararlanabileceklerdi.

“Ecanibin Hakk-ı İstimlâk-i Kanunu’nun 1. maddesinde İstisna Olunan Eşhasın Emlâk 
ve Arazisine Mahsus Kanunu” ile doğuştan Osmanlı vatandaşı olan ancak daha sonra yabancı 
vatandaşlığına geçen ve Osmanlı vatandaşlığından çıkarılan kişilerin hukuki durumu hakkında 
düzenleme yapılmakla birlikte, evlenerek yabancı devlet vatandaşlığını kazanan kişiler hakkında bir 
açıklama yoktur. Yabancı erkekle evlenerek Osmanlı vatandaşlığını kaybeden, ama aynı zamanda 
yabancı devlet vatandaşlığı kazanan kadınların durumu ile ilgili olarak, 1869 tarihli Tabiiyet 
Kanunu’nun 7. maddesi gereğince işlem yapılması düşünülebilir.  Anılan maddede, evlenerek kocasının 
vatandaşlığına geçen kadınların Osmanlı vatandaşlığını kaybedecekleri, aynı zamanda kocasının 
vatandaşlığını kazanacakları düzenlenmektedir. Buna göre, evlenerek koca tabiiyetine geçen kadının, 
tabiiyetini kazandığı devlet tarafından ek protokolün imzalanmış olması şartıyla Safer Kanunu’na 
göre yabancı sıfatıyla taşınmaz mal sahibi olacakları düşünülebilir.30 

Osmanlı ülkesinde taşınmaz mal sahibi olan yabancıların uymak zorunda olduğu hususlar 
kanunun 2. maddesinde açıklanmıştı. Anılan maddeye göre, yabancılar taşınmaza ilişkin tüm hukuki 
işlerde ( devir, satış, intifa, ipotek gibi) Osmanlı kanunlarına tabi olacak; bunun dışında taşınmaza 
ilişkin vergi ve diğer mali yükümlülükleri yerine getirecek ve taşınmazla ilgili bir dava söz konusu 
olduğunda, gerek davalı gerek davacı konumunda olsunlar doğrudan doğruya Osmanlı mahkemelerine 
müracaat edeceklerdi.31. Kanunun 3. maddesinde, yabancının iflası halinde Osmanlı ülkesinde bulunan 
taşınmazının satışı ile ilgili bazı hususlar yazılıdır.32 Yabancıların mülkiyetinde olan taşınmazlar 
üzerinde bağış ve vasiyette bulunması kanunun 4. maddesinde33 düzenlenirken, yabancıların bu 
kanundan yararlanabilmeleri için mensup oldukları devlet tarafından Kanuna bağlı ek protokolün 
imzalanması gerekiyordu. 34

3-İstimlâk-i Emlâk Nizamnamesi’ne Bağlı Ek Protokol
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız gibi, yabancıların Osmanlı ülkesinde taşınmaz mal edinme 

hakkı Osmanlı Devleti ile diğer devletler arasında bir protokolün imzalanması şartına bağlanmıştı. 
Anılan protokol ilk olarak Fransa, ardından sırasıyla Almanya, İngiltere, Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri, İran, Portekiz, Rusya, İsveç ve Sırbistan 
tarafından imzalanmıştır. 
30 Chiha, s. 249.
31 İstimlâk Nizamnamesi (Safer Kanunu) yayınlanmadan önce de, bir şekilde Osmanlı ülkesinde emlak sahibi olan yabancıların sahip oldukları 
emlakten ötürü vergi ödemeye zorlandıklarını hatırlatmakta fayda görüyoruz. H: 11 Recep 1196 tarihli bir belgede Halep şehrinde bir İngiliz 
ve Avusturyalı hane aldıklarından ve tapuda kendi adlarına kayıt yaptırdıklarından Halep Muhassılı, Halep şehrinde “...emlâk ve araziyi alıp 
işetenler kim olursa olsun herkesin hissesine düşen miktarı ödemesinin şart olduğu” yolunda emir yazmıştır. Daha önce de değindiğimiz bir 
arşiv belgesinde tekâlif vergilerinin alındığı bildirilmişti. BOA, C.HR, no:1612 belgeyle ilgili Bkz. Konan, s.108, dn:369
32 3. madde: “emlâke mutasarrıf ecnebinin iflası halinde istedikleri yani tevsiye memurları müflisin uhde-i tasarrufunda olup mahiyeten 
ve nizamen mutasarrıfın duyûnuna karşılık olması mücâz olan emlakin satılması içün hükûmet ve mehakim-i resmiye-i Devlet-i Aliyyeye 
müracaat edeceklerdir ve bir ecnebi mutasarrıf-ı emlak olan bir ecnebi aleyhinde emlakden maada bir maddeden dolayı davası olup 
kançılaryası hükmüyle davasını kazandığı halde dahi bu hüküm mahkum olan ecnebinin ifa-yı deyne salih olan emlakinin satılmasını 
istilzam eyledikde kezalik hükümet ve mehakim-i Aliyye’ye müracaat olunarak satılması dayin tarafından iddia ve talep olunan emlakinin 
deyne bedel satılması nizamen mücaz olan sınıfdan olup olmadığı evvel emirde mehakim ve hükümet-i Osmaniye tarafından ba’det-tahkik 
icra olunacaktır.”
33 3. madde: “emlâke mutasarrıf ecnebinin iflası halinde istedikleri yani tevsiye memurları müflisin uhde-i tasarrufunda olup mahiyeten 
ve nizamen mutasarrıfın duyûnuna karşılık olması mücâz olan emlakin satılması içün hükûmet ve mehakim-i resmiye-i Devlet-i Aliyyeye 
müracaat edeceklerdir ve bir ecnebi mutasarrıf-ı emlak olan bir ecnebi aleyhinde emlakden maada bir maddeden dolayı davası olup 
kançılaryası hükmüyle davasını kazandığı halde dahi bu hüküm mahkum olan ecnebinin ifa-yı deyne salih olan emlakinin satılmasını 
istilzam eyledikde kezalik hükümet ve mehakim-i Aliyye’ye müracaat olunarak satılması dayin tarafından iddia ve talep olunan emlakinin 
deyne bedel satılması nizamen mücaz olan sınıfdan olup olmadığı evvel emirde mehakim ve hükümet-i Osmaniye tarafından ba’det-tahkik 
icra olunacaktır.”
34 5. madde: “ Her bir ecnebi İstimlâk hakkından istifade etmek içün taraf-ı Devlet-i Aliyye’den teklif olunan suret-i tanzimiyeye mensup 
olduğu devlet tarafından muvafakat olunmak lazımdır.” 
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Ek protokol35 ile Safer Kanunu’yla taşınmaz mal edinme açısından Osmanlı vatandaşları ile eşit 
duruma getirilen yabancılara önceden kapitülasyonlarla sağlanmış olan ayrıcalıklarının korunması 
sözü verildiğini görüyoruz. Protokol metnini incelediğimiz zaman en dikkat çekici nokta, taşınmaz 
mal edinilmesine ilişkin bir hükmün, bu metinde yer almamış olmasıdır. Yabancıların taraf olduğu 
hukuk, ticaret hatta ceza davalarının görülmesine ilişkin hükümler ile konut dokunulmazlığını 
ilgilendiren hükümleri ayrıntılı bir şekilde içeren bu protokolde, taşınmaz mal iktisabının sadece 
Safer Kanunu’nun hükümlerine bağlı olduğuna değinilmekle yetinilmiştir. ile Safer Kanunu’yla 
taşınmaz mal edinme açısından Osmanlı vatandaşları ile eşit duruma getirilen yabancılara önceden 
kapitülasyonlarla sağlanmış olan ayrıcalıklarının korunması sözü verildiğini görüyoruz. Protokol 
metnini incelediğimiz zaman en dikkat çekici nokta, taşınmaz mal edinilmesine ilişkin bir hükmün, 
bu metinde yer almamış olmasıdır. Yabancıların taraf olduğu hukuk, ticaret hatta ceza davalarının 
görülmesine ilişkin hükümler ile konut dokunulmazlığını ilgilendiren hükümleri ayrıntılı bir şekilde 
içeren bu protokolde, taşınmaz mal iktisabının sadece Safer Kanunu’nun hükümlerine bağlı olduğuna 
değinilmekle yetinilmesi düşündürücüdür. 

Bilindiği gibi, yabancıların konutları her türlü müdahaleden uzak olup, konsolos veya tercüman 
hazır olmaksızın konutlarına girilemiyordu. Protokolde bu kuralın altı çizildikten sonra, konutun 
tanımı verilerek ev, mesken dışında avlu, ahır ve müştemilatın da konut kavramı içinde yer aldığı 
bildirilmişti. Konsolosluğa 9 saatten uzakta olan yabancının meskenine bazı önemli durumlarda 
örneğin cinayet, cinayete teşebbüs, yangın, gasp, hırsızlık, silahlı isyan, kalpazanlık gibi suçlarda ve 
gecikmesinde zarar doğabilecek hallerde yerel idarecilerin talebi ile köy ihtiyar meclisinin üç üyesi 
ile girilebileceği ve bu halde konsolos veya vekilinin hazır olması şartı aranmayacağı hükmü ile konut 
dokunulmazlığı alanı yabancılar aleyhine biraz sınırlandırılmaya çalışılmıştı.

Ek protokol ile getirilen bir başka yenilik, yabancılara ilişkin matrahı bin kuruşu geçmeyen 
alacak davaları ile beş yüz kuruşu geçmeyen para cezasını içeren ceza davalarının yine yabancının 
meskeninin 9 saatten uzakta bulunması durumunda, Vilâyet usulü uygulanan yerlerde Sulh Hukuk 
Mahkemesi derecesinde olan Köy İhtiyar Meclisleri ile Kaza Deavi Meclislerinin tercüman ve 
konsolos hazır olmaksızın davaya bakabilmesi idi. Babıâli’nin bu yeni uygulaması elçiliklere 21 Ocak 
1891 tarihinde bir nota36 ile bildirilmiş ancak elçilikler bu uygulamanın kapitülasyonlara aykırı bir 
düzenleme olduğunu ileri sürerek itirazlarda bulunmuşlardı. Verilen notaya göre, 9 saatten daha az 
mesafede bile yabancının konsolos veya tercüman bulunmamasına yazılı olarak onay vermesi halinde, 
Kaza Deavi Meclisleri 1000 kuruşu aşmayan hukuk ve ticaret ile 500 kuruşu geçmeyen ceza davalarına 
bakabilecekti.37

Tüm bu açıklamalardan Osmanlı Devleti’nin bir anlamda Avrupa devletlerini, yabancılara 
taşınmaz mülkiyetini tanıyan kanunun uygulanabilmesi için protokolde yer alan bu şartları kabul 
etmeye zorlayarak, 19. yüzyılın 2. yarısından itibaren artık yük olarak gördüğü yabancı ayrıcalıklarını 
en azından kısıtlama çabası içinde olduğu sonucunu çıkarabiliriz. 

35  Ek Protokol metni için bkz: Altuğ, s. 80–82.
36 Konan, s. 110-111, Nota için bkz: Young, I, s. 343–344, dn.3. 
37 Aristarchi Bey, I, s. 22, Young, I, s. 246, Rougon, “ Du Regime de la Proprièté Immobilière et du Droit d’Acquèrir pour les Etrangers” 
Clunet, 1886, s. 57, Konan,111.

Sonuç
Osmanlı Devletinde, İstimlak Nizamnamesinin çıkarılmasından önce, yabancıların taşınmaz mal 

edinmeleri yasak olmakla birlikte, bu yasak çeşitli şekillerde aşılarak yabancılar Osmanlı ülkesinde 
taşınmaz mal edinebilmişlerdi. Osmanlı İdaresi, her ne kadar çıkardığı iradelerle bu durumu yasaklamış 
ise de önüne geçmesi mümkün olmamıştır. 1856 yılında Islahat Fermanı ile yabancılara taşınmaz 
mal elde etme hakkı vaat edilmiş, arkasından 11 yıl süren pazarlıklar sonucunda bazı istisnalar 
hariç olmak üzere 1867 yılında çıkarılan İstimlak Nizamnamesi ve daha sonra eklenen ek protokol 
sayesinde yabancılar taşınmaz mal edinme hakkını kazanmışlardır. Islahat Fermanında yer alan vaad 
ve sonrasında batılı devletlerle yapılan müzakereler yabancılara bu hakkın tanınmasının temelinde, 
Osmanlı Hükümetinin yüzyıllardır kendini bağlayan kapitülasyonlardan kurtulma çabası olduğunun 
altını çizmemiz gerekmektedir. Temel haklardan biri olan ve kamu yararını yakından ilgilendiren 
taşınmaz mal mülkiyetinin yabancılara tanınması, devletin üç unsurundan biri olan ülke kavramıyla 
çok ilgili olduğundan dolayı, bu hakkın verilmesi devleti devlet yapan egemenlik unsuruna zarar 
verilmeden kullanılmalıdır. Dolayısıyla, Osmanlı uygulaması günümüze ışık tutması açısından son 
derece önemlidir. 
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Neither when it was the capital of the dukedom of Bavaria nor when it was the capital of 
the electorate and finally of the kingdom of Bavaria Munich ever was part of the Ottoman 
Empire.  Ottoman ambassadors were never received in Munich and no diplomatic relations 

were ever established between Bavaria and the Ottoman Empire. Nevertheless Munich houses a 
considerable number of Ottoman documents, letters and defters. 

But in spite of the fact that there were no official contacts, there have been contacts between 
individual Bavarians and Ottomans beginning in the late 14th century when Hans Schiltberger was 
made prisoner by Bayezid I in 13961 and ending with Bavarian officers and troops fighting side by 
side with the Ottomans in the First World War. Even members of the Bavarian dynasty at different 
times  entered Ottoman territory: Elector Max Emanuel joining the Imperial army marched into 
Ottoman Hungary with his army every year between 1683 and 16882, as did his sons the princes Karl 
Albrecht (who later became  Emperor Karl VII) and Ferdinand Maria in 1717 and 1718.3 In the 19th 
century crown prince Maximilian, King Ludwid I, Duke Maximilian in Bayern, prince Luitpold (who 
later reigned in Bavaria as Prinzregent) and crown prince Rupprecht visited the Ottoman Empire as 
1 Apart from early prints there are critical editions of the original German text of his Reisebuch (ed. by Karl Friedrich Neumann, Munich 1859; 
ed. by Valentin Langmantel, Tübingen 1885) and also many editions in modern German (among them those ed. by Rose Graessel, Hamburg 
1947, ed. by Ulrich Schlemmer, Stuttgart 1983; latest editions: Taufkirchen 2000, 2006, 2011) and there are translations into English (ed. by 
J. Buchan Telfer, London 1879) and Turkish (Johannes Schiltberger, Türkler ve Tatarlar Arasında (1394-1427), translated by Turgut Akpınar. 
Istanbul 1995).      
2 On his part and that of the Bavarian army in the war against the Ottomans between 1683 and 1688, see: Karl Staudinger, Geschichte des 
kurbayerischen Heeres unter Kurfürst Max II. Emanuel (1680-1726). Munich 1904, pp. 152-301;   Ludwig Hüttl, Max Emanuel. Der blaue 
Kurfürst 1679-1726,  2. edition,  Munich 1976, pp. 100-190.
3 Peter Claus Hartmann, Karl Albrecht – Karl VII. Glücklicher Kurfürst Unglücklicher Kaiser. Regensburg 1985, pp. 37-40.
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travellers. Prince Luitpold even had an audience with Sultan Abdülmecid.4 Due to such unofficial 
contacts at least part of the documents, letters and defters seem to have come to Munich.

In the first part of this paper I shall try to give a general survey of these records, pointing out 
their types, their origin and contents. In the second part of the paper I shall deal with their fate, their 
whereabouts, and their preservation. In the final part of my paper the publications based on them will 
be listed and some information about their availability will be given. 

The documents
The most important and most attractive Ottoman documents were those issued by the sultans 

and characterized by their tuğras. The fragment of a name-i hümayun of Süleyman the Magnificent5 
and berats of Murad III6 and Mehmed III7 represent the 16th century in the Munich collections. The 
17th century is solely represented by berats of Mehmed IV8 whereas the 18th century is represented 
by documents of Mahmud I9, Mustafa III10, and Selim III11. Most of the documents, however, are 
from 19th and 20th centuries and were issued by Mahmud II12, Abdülmecid,13 Abdülaziz14, Abdülhamid 
II15, and Mehmed V Reșad16. There are also two copies, the first of them is a simple copy of a firman 
of Ahmed III17 the other is a certified copy of a firman issued by Mahmud I18. In addition to these 
originals there are also two fakes19. 

None of the documents is related to Bavaria. The only exceptions are three original ratification 
documents signed by the sultans Abdülmecid20 and Abdülaziz21 concerning trade agreements of 1841 
and 1862, and the agreement on shipping on the Danube of 185722. Apart from the name of Süleyman 
the Magnificent these documents are firmans, berats and yol fermanları. Illuminated tuğras adorn only 
the name-i hümayun of Sultan Süleyman  and the berat of Mehmed III . The ratification documents 
mentioned are written beautifully in gold lettering. They are bound into covers of red velvet decorated 
with the golden arms of the Empire. Its huge seal is added in a golden box. Altogether the Munich 
collections with few exceptions own only one or two documents of each individual sultan.

As a rule the documents were issued in Kostantiniye [Istanbul], some, however, were written 
in places like the fortress of Kandia23, Belgrade24, or the encampment near Ujvar25. Addressees were 
King Ferdinand, but also the Kapudan-ı Derya, the Bahriye Naziri, Beylerbeyis, Sancakbeyis, Kadis, 
and others. Many deal with timar affairs in Hungary, or with Pious Foundations. Others concern 
appointments to various posts, renewals of berats after a new sultans’ accession to the throne or travel 
documents for noble foreign travelers. Some also grant decorations to German officers and specialists, 

4 Klaus Kreiser, „Drei Wochen Istanbul: Das Tagebuch von Prinz Luitpolds Besuch im Jahre 1846“, Şehrâyîn. Die Welt der Osmanen, die 
Osmanen in der Welt. Wahrnehmungen, Begegnungen und Abgrenzungen/ Illuminating the Ottoman World. Perceptions, Encounters and 
Boundaries. Festschrift Hans Georg Majer. Wiesbaden 2012, pp. 337-349.
5 Bayerische Staatsbibliothek München (= BSB) Cod. turc. 135 and 137; Verzeichnis der Orientalischen Handschriften der K. Hof- und 
Staatsbibliothek in München: Joseph Aumer, Türkische Handschriften, Munich 1875, reprinted Wiesbaden 1970, p. 40. Aumer’s descriptions 
of the Ottoman documents and defters are rather cursory. For additional information see note 85. 
6 BSB Cod. turc 240; Aumer, Türkische Handschriften, p. 64.
7 Staatliches Museum für Völkerkunde, München, Inv. Nr. J 308, for additional information see note 80. 
8 BSB Cod. turc. 131, 132, 136; Aumer, Türkische Handschriften, pp. 39-40.
9 BSB Cod. turc. 133;  Aumer, Türkische Handschriften, p. 39 (where the document is wrongly attributed to Ahmed III).
10 BSB Cod. turc 240; Aumer, Türkische Handschriften, p. 64.
11 BSB Cod. turc. 134; Aumer, Türkische Handschriften, p. 39-40; Private Collection. 
12 BSB Cod. turc. 339; University of Munich: Institut für den Nahen und Mittleren Osten, (=INMO). 
13 BSB Cod. turc. 429; INMO.
14 INMO; Private Collections.
15 BSB Cod. turc. 510; INMO; Private Collection.
16 BSB Cod. turc. 578; Private Collection.
17 BSB Cod. turc. 337, p. 14.
18 BSB Cod. turc. 466. 
19 BSB Cod.turc. 427; Staatliches Museum für Völkerkunde München, Inv. Nr. J 310.
20 BHStA, Bayern Urkunden S 2113.
21 BHStA, Bayern Urkunden S 2309/1,2.
22 BHStA, Bayern Urkunden S 3518.
23 BSB Cod. turc 132; Aumer, Türkische Handschriften, p. 39.
24  Staatliches Museum für Völkerkunde, München, Inv. Nr. J 308.
25  BSB Cod. turc. 131. 

serving in the Ottoman army. Summing up one can say that the Munich stock of documents issued 
by sultans is in no way cohesive. But these documents symbolize the will of Ottoman sultans, they 
therefore represent first-hand activities of the Ottoman state and they shed light on its functioning and 
fields of concern. 

Letters issued by Grand Vezirs are rare in our collections. There are only two. One is the splendid 
letter of Mabul ve Maktul Ibrahim Pascha addressed to King Ferdinand in 153026, which is of a type 
that usually accompanied a name-i hümayun of the Sultan. The other letter is of the simpler type used 
within the Empire in order to address fellow Pashas. It was written by Süleyman Pasha during the 
campaign of 1687 to an anonymous Pasha in Hungary27.

Among a number of documents written by Wesirs, Pashas, and other high dignitaries there is a 
letter addressed to Max Emanuel, the Elector of Bavaria by Serdar Yeğen Osman Pasha28 and there is 
a thank-you letter of Ebubekir Pasha, the last commander of Esztergom, also to the Elector29. Even a 
copy of Max Emanuel’s letter urging the commanders of Belgrade to capitulate has been preserved.30 
The copy of a letter of Abdurrahman Pasha, the last commander of Buda to the Duke of Lorraine31 
and the Ottoman translations of letters written by the Margrave of Baden to the Grand Vezir32 and by 
General Caraffa to the Ottoman interpreter33, as well as a letter from Ali, the Sancakbeyi of Hatvan 
to the last Pasha of Buda Abdi Pasha34 and the letter of an Ottoman prisoner of war imploring his 
commander in Belgrade to exchange him for a Bavarian prisoner of war, which, however, was never 
sent to its addressee,35 are likewise from the period of the long war between 1683 and 1699. The letter 
of an Ottoman falkener to the Emperor’s falkener might also of some interest.36 Travel documents were 
issued by local functionaries for the famous scholar, journalist, and traveler Jacob Philipp Fallmerayer 
(1790-1861), who planned journeys from Trabzon to Giresun and from Selanik to Mount Athos 37. 
Another travel document was issued by Mahmud II for his travel companion, the former Russian 
General Count Alexander Ostermann-Tolstoy for a journey to Bursa38.

About 60 judicial documents, hüccets, form an important group among the documents in Munich. 
The earliest pieces are from the 16th century but most of them are from the 17th century. Issuers 
are mostly Kadis of Istanbul and naibs of the Mahmud Pasha, Davud Pasha and Ahi Çelebi courts 
in Istanbul, and also the askerî kassams. As a rule these hüccets are dealing with real estate and 
inheritances. Sometimes both subjects intermingle. In one or the other case high-ranking persons, 
called by name, are parties of the transactions or quarrels. In some of these cases the court reacts to 
firmans issued by order of the Grand Vezir and makes inquiries. But generally ordinary people, men 
and women, Muslims, Jews or Christians are concerned.

There are about 70 petitions, arz-i hal, most of them dating between 1727 and 174239. As a 
rule they were written by the miralays of Maraș, Ayntab, Haleb and Mardin. Some, however, were 
presented directly by those concerned. It is hardly surprising that most of these petitions are dealing 
with problems arising from timars and ziyamets. A smaller number of the petitions concern a variety 
of subjects, their authors being people like the kadis of Ahyolu and Simav, a certain Sheykh Mehmed, 
a Fethi Hatun or the inhabitants of a village in the kaza Yanbolu. 

26 BSB Cod. turc. 122, Aumer, Türkische Handschriften, p. 37, for additional information see note 76.
27 BHStA München, Kasten schwarz 8028, fol. 608. I am preparing an article on that document.
28 BHStA München, Kasten schwarz 8216,  for more information see note 79.  
29 BHStA München, Kasten schwarz 8027, fol. 376, for more information see note 79.  
30 BHStA München, Kasten schwarz 8030, fol. 78-79.
31 BHStA München, Kasten schwarz 8028, fol. 603.
32 BHStA München, Kasten schwarz 8028, fol. 601.
33 BHStA München, Kasten schwarz 8028, fol. 602.
34 BHSTA München, Kasten schwarz 8028, for more information see notes 75 and 87. 
35 The letter in the Bayerisches Kriegsarchiv has been used for a ready to print book on the adventurous fate of this man written by Markus 
Krischer, Vom Krieger und dem glückseligen Mädchen. Als die ersten Türken kamen.  
36 Stadtarchiv München, HV Obb. 340 ½ Urkunden. I am preparing an article on that document.
37 BSB Cod. turc. 339. 
38 BSB Cod. turc. 339. 
39 BSB Cod. turc. 337. 
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 An extremely mixed stock of some hundreds of documents from the 19th and early 20th centuries40 
contains notes, drafts, certificates, receipts, personal and official writings, various lists and so on. Part 
of these documents concern the ministry of naval affairs, the navy school and shipping in general. 
Another part deals with the various Pious Foundations of the Valide Sultan Pertevniyal, the mother 
of Sultan Abdulaziz. A number of the documents show the signature of the Nazir-i Evkaf-i hümayun. 
Another part of that stock represents late 19th century papers from judicial courts.  

The Bavarian War Archives (Kriegsarchiv) in Munich preserve an interesting letter, written in 
French and sent by its author Colonel Mustafa Kemal, the commander of the Anafarta Group, to 
General Liman von Sanders in order to resign from his post, because he felt offended by the behavior 
of Enver Pasha during a visit he paid to the troops on the Gallipoli peninsula in 191541. It is not the 
original but a copy that was written on Liman von Sanders typewriter and as the original is lost, as far 
as I know, it seems to be a rather important document. 

 The defters. 
The earliest defters to be found in the Munich Collections are tahrir defterleri from the time of 

Murad III concerning regions in Southeast Europe. There is a defter-i mufassal of the Liva Sigetvar 
[Szigetvár] accompanied by a kanunname42, there is a defter-i icmal of the Liva Istolni Belgrad43 
[Székesfehérvár] and another defter of the Liva Semendire [Semendria]44. A defter-i ruznamçe-i irad 
ve mesarif-i vilayet-i Budun45 originates from the same period. (An earlier one has been published 
by Fekete and Káldy-Nagy from a defter in Gotha46). The defter-i tahrir-i cedid-i emval-i havass-i 
hümayun tabi-i eyalet-i Trablus-i Şam on the other hand dates from the middle of the 17th century47. 

Other defters from the 17th century are dealing with Ottoman troops in Hungary, namely with 
the neferat-i kale-i Uyvar [Nové Zámky]48 (a defter that once was thought to be a book in Syrian 
language!), and with the mevacib of the troops in the same fortress, but at another date49. 

Five defters from the late 17th century deal with Egypt and the Harmeyn. They concern the Pious 
Foundations of the Hasseki in Egypt50, the purchase of Sefain-i Hindi for transports to Mekka and 
Medina51, and the transport of grain to the holy places52. Finally there is a defter dealing with the 
financial obligations of Abdurrahman Pasha, the Vali of Egypt, vis-à-vis the Imperial treasury53 and a 
defter containing the accounts for the acquisition of timber, craftsmen, ships, weapons and ammunition 
for the war in Yemen54. Another defter from times of war registers the income of a Yeniçeri Ağası 
ending right before the siege of Vienna55. 

What is there from the 18th and 19th centuries? First of all there is a beautiful volume containing 
the income and expenditure of the Pious Foundations of Aya Sofya for the years 1735-173656. Some 
vakfiyes in the collections are mostly copies. The Ilmiye is represented by some 18th century fragments 
from sicills of the kaza Karaferya [Verroia]57, by some folios of a sicill from Vakf-i zir [Donji Vakuf] 

40 BSB Cod. turc. 517-550.
41 BHStA, Abteilung Kriegsarchiv; for further information see note 81. 
42 BSB Cod.turc. 138; Aumer, Türkische Handschriften, p. 40 Nr. 1. See also notes 87and 88.
43 BSB Cod.turc. 139; Aumer, Türkische Handschriften, p. 40 Nr. 2. See also notes 87and 88.
44 BSB Cod.turc. 343; in the „Repertorium der Orientalischen Handschriften“ vol. II wrongly described as “ Geschäftsbuch aus dem 
Türkenkrieg 17. Jahrhundert“. 
45 Universitätsbibliothek München, 2 Cod. ms. 812. 
46 L. Fekete and Gy. Káldy-Nagy, Rechnungsbücher türkischer Finanzstellen in Buda (Ofen) 1550-1580. Budapest 1962, pp. 383-699. 
47 BSB Cod.turc. 146; Aumer, Türkische Handschriften, p. 40.
48 BSB Cod. turc. 140; Aumer, Türkische Handschriften, p. 40 Nr. 3.
49 Universitätsbibliothek München, 2 Cod. ms. 814.
50 BSB Cod. turc. 144; Aumer, Türkische Handschriften, p. 40 Nr. 7. See also notes 87and 88. 
51 BSB Cod. turc. 240; this defter is not mentioned in Aumer, Türkische Handschriften, p. 64 
52 BSB Cod. turc. 143; Aumer, Türkische Handschriften, p. 40 Nr. 6. See also notes 87and 88.
53 BSB Cod. turc. 145; Aumer, Türkische Handschriften, p. 40 Nr. 8. See also notes 87and 88.
54 Universitätsbibliothek München, 2 Cod. ms. 813.
55 BSB Cod. turc. 141; Aumer, Türkische Handschriften, p. 40 Nr. 4. See also notes 87and 88.
56 BSB Cod. turc. 416.
57 INMO.

in the sancak of Travnik dating from the 19th century58, and by a defter listing the kadis and müderrises 
of the Empire’s kazas and müderrisliks, beginning with the year 1819 and ending some years later59.

Two undated defters are probably also from the 18th century, one of them assembles the 
expenditure of the Imperial kitchen60, the other is a tahrir of some kazas between Sava and Drava61.  

Almost 40 defters in covers of coloured paper or ebru paper, all of them very slim, refer to the 
household and the Pious Foundations of the Valide Sultan Pertev Niyal (?-1883)62, above all to its 
çiftliks and meadows and fields. Some of these defters even list the pupils attending the school she 
had founded. The expenditure of the kitchen of Fatma Sultan (1840-1884), the daughter of Sultan 
Abdülmecid, can also be found in some of these defters. 

None of these defters has to do anything with relations between the Ottoman Empire and Bavaria. 
But all these defters and the mentioned documents as well, symbolize the interest that some people in 
Bavaria, in spite of all the wars, have been taking in the administrative culture of the Ottoman Empire 
for centuries. This interest never ceased and on that basis we might say that the documents built a 
bridge of paper between the Ottoman Empire and Bavaria. 

The fate
The earliest Ottoman documents in Munich are, as we have seen, Sultan Süleyman’s name und 

the letter of Ibrahim Pasha, both addressed to King Ferdinand. There, in his capital Vienna they ought 
to be. But the scholar, orientalist and diplomat Johann Albrecht Widmanstetter (1506-1557)63 who was 
an ardent collector of books and had very good relations to the Imperial Court in Vienna, succeeded in 
obtaining them from there. Most probably the officials in Vienna just used copies and translations for 
their practical political daily work and were willing to give an original document to people seriously 
interested in such exotic originals. So they became part of his valuable and voluminous collection of 
Islamic manuscripts. After his death his collection was acquired by Duke Albrecht V of Bavaria in 
1558 for the court library. By this way his collection became the basis for the oriental department of 
the Bavarian State Library.64 The two Documents have been part of it ever since. 

Although in earlier wars Bavarian contingents had fought against the Ottomans as part of the 
Imperial Army, it was only between 1683 and 1688 that these troops were commanded by their prince, 
the Elector of Bavaria himself.65 In 1688 Max Emanuel even became commander-in-chief of the 
Imperial army. In the course of that war, the first direct contacts between official Bavaria and the 
Ottoman Empire took place. Letters were exchanged between Pashas and the Elector and Bavarian 
troops intercepted some Ottoman messages. As they originated from political and military activities, 
these documents were put into the campaign files. So logically they have been preserved in the 
Bavarian State Archives. 

The three ratification documents of the sultans Abdülmecid and Abdülaziz mentioned before 
are preserved in the Bavarian State Archives as well, but their background is quite different. In the 
year 1806 Bavaria had become an independent kingdom thanks to the French Emperor Napoleon. 
Consequently Bavaria was now able to conclude international treaties, even with the Ottoman Empire, 
although diplomatic relations still did not exist. 

58 BSB Cod. turc. 446.
59 BSB Cod. turc 397. 
60 BSB Cod. turc 240.
61 BSB Cod. turc. 142; Aumer, Türkische Handschriften, p. 40 Nr. 5. See also notes 87 and 88. 
62 Cod. turc. 517-549
63 On his importance for the Bavarian State Library see: Helga Rebhan, “Die islamischen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek/ 
The Islamic manuscripts of the Bavarian State Library”. Die Wunder der Schöpfung/The Wonders of Creation. Handschriften der Bayerischen 
Staatsbibliothek aus dem islamischen Kulturkreis/Manuscripts oft he Bavarian State Library from the Islamic word. Wiesbaden 2010, pp. 
15-18.  
64 Hans Striedl, „Die Bücherei des Orientalisten Johann Albrecht Widmanstetter“. Serta Monacensia. Franz Babinger zum 15. Januar 1951 
als Festgruß dargebracht“. Ed. by Hans Joachim Kissling and Alois Schmaus. Leiden 1952, pp. 200-244;  more recently: Helga Rebhan, 
“Die Bibliothek Johann Albrecht Widmanstetters”, Alois Schmid (Ed.), Die Anfänge der Münchener Hofbibliothek unter Herzog Albrecht V. 
Munich 2009, pp. 112-131
65 On his part and that of the Bavarian army in the war against the Ottomans between 1683 and 1688, see:   Staudinger, Geschichte des 
kurbayerischen Heeres, pp. 152-301; for his biography see: Hüttl, Max Emanuel.  
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Many of the documents and defters in the Munich collections were most probably war booty of 
individual persons. In some cases these persons wrote the place, the date and sometimes even their 
names into such defters, but also into prayer books and Korans. According to such an entry one of the 
defters was found in the deserted encampment before Vienna in 1683 by an unknown person. In some 
way or the other it came into the court library of the bishop of Salzburg. Victorious Emperor Napoleon 
took it away to the Bibliothèque Nationale in Paris. After his deposition it had to be restored to its 
owner. But exactly then Salzburg for a short period of time had become part of Bavaria. So it ended up 
in the Bavarian State Library.66 During the second battle of Mohacs in 1687 the Elector’s interpreter 
Lucas Michaelowiz, had taken several Ottoman defters from the Ottoman camp near Esseg. But the 
elector had them taken away from him. So they might be among the defters in the State Library. In his 
opinion their value was 100 ducats and he asked for seven Ottoman prisoners of war, in order to collect 
their ransom for himself as a compensation for this and other losses. But the Bavarian authorities 
judged that the prisoners he had chosen were the most distinguished among the prisoners and they 
expected a much higher ransom from them. The interpreter’s request therefore was rejected. Later, 
however, eight prisoners not identical with those he had originally wanted were granted to him by the 
elector.67 

The Jesuit Innocentius Piscius, had also got hold of a defter, two prayer-books and a Koran in 
newly conquered Buda in 1686. He donated these volumes to his fellow Jesuit Ferdinand Orban, a 
collector of exotic books and objects68, for whose collection a museum was built in Ingolstadt. A 
collection of Ottoman books and objects was part of it. After his death his collection became the 
property of the Jesuit school and after the order was abolished, it was passed on to the Bavarian 
University which at that time was still in Ingolstadt, but in 1826 it was transferred to Munich. 

Several of our documents and defters point directly to the Hungarian territory. Some others 
might have been part of the personal belongings of Ottoman soldiers from other parts of the Empire. 
In some cases even parts of the Imperial chancery or personal archives of Pashas were left behind. 
Consequently a great variety of documents and defters appeared on the theatre of war, where some 
intelligent persons at times tried to collect and safe them. But many a soldiers must equally have taken 
away one or the other book. Quite often such books were donated to scholars and clerics and by way 
of such educated men finally came into monasteries and libraries. It is interesting to note that not only 
beautifully written and costly bound objects were collected by these persons but even small-format, 
simple and even damaged volumes were taken along. This seems to prove that it was not always the 
expected value that caused a person to carry home such an object. Probably the motive was more often 
a high esteem for anything written, even when it came from the enemy. Bringing home such a nice and 
meaningful keepsake and showing around such an exotic piece might also improve a person’s prestige. 
We do not know how many defters Lucas Michaelowiz had carried away and whether the price he 
expected to get for them was realistic. But what he expected shows that already at his time there was 
at least a small and limited market even for Ottoman documents and defters. 

During the 18th century no new Ottoman documents and defters enriched the Munich collections. 
But from the library of Jakob Philipp Fallmerayer, who had died in 186169, the Bavarian State Library 
received an interesting volume.70 On its empty pages of thick European paper 70 Ottoman documents, 
most of them petitions (arz) from the 18th century had been pasted. Fallmerayer seems to have acquired 

66 BSB Cod. turc 141; Aumer, Türkische Handschriften, S. 40. 
67 Graf Topor Morawitzky, „Beiträge zur Geschichte der Türkenkriege von 1683 bis 1688“. Oberbayerisches Archiv 17 (1857) Heft 2, p. 182, 
Heft 3, p. 8, 18, 24-25. 
68 For him and his collection see: Ulla Krempel, „Die Orbansche Sammlung, eine Raritätenkammer des 18. Jahrhunderts“.  Münchner Jahrbuch 
der Bildenden Kunst 19 (1968) pp. 169-184.Peter W. Schienerl, „Ferdinand Orban (1655-1732)“. Diplomaten und Wesire. Krieg und Frieden 
im Spiegel türkischen Kunsthandwerks“. Ed. by Peter W. Schienerl  and Christine Stelzig. Munich 1988, pp. 175-181.
69 For his biography see: Martin Thurnher (Ed.), Jacob Philipp Fallmerayer. Wissenschaftler, Politiker, Schriftsteller. Innsbruck 1993; Thomas 
Leeb, Jakob Philipp Fallmerayer. Publizist und Politiker zwischen Revolution und Reaktion (1885-1861). Munich 1996. 
70 BSB Cod. turc. 337. 

them during his travels in the Ottoman Empire in order to use them for exercises. As transcriptions 
written with a pencil in his handwriting show, he really practiced reading Ottoman documents with 
the help of these texts. Apart from that volume, the State Library preserves some Ottoman documents 
and letters from his own time and circle. The famous library of the French orientalist Étienne-Marc 
Quatremère  was bought for the Bavarian State Library in 1858. With its extremely valuable books, 
often illustrated with miniatures, the collection reached a new dimension71. The Quatremère collection 
also added copies of Ottoman treaties with Venice, England and France (from the 16th to the 19th 
centuries) to the collection of documents72. One of the copyists, by the way, was James Redhouse, the 
sultan’s tercüman73. 

Some individual gifts and acquisitions from the book market and from private persons added to 
the collection the hüccets from the 17th century. The estate of the Valide Sultan Pertevniyal brought 
a considerable number of defters, letters and official documents from the late 19th century. Finally a 
variety of private and official writings pertaining to the late Ottoman navy and judicial system became 
part of the collection.

The two volumes containing fragments from the sicills of Karaferya  [Veroia] during a symposium 
were presented to the Institute as a gift by the American scholar Bruce McGowan, who had come 
across them in London and had decided to buy them in order to prevent their disappearance and to 
keep them available for research74. 

The whereabouts
The Bavarian State Archives [Bayerisches Hauptstaatsarchiv] house the small number of 

documents which derive from direct contacts between Bavaria and the Ottoman Empire. All the 
other documents and defters are kept by several Munich institutions, the most important of which 
is the Bavarian State Library. Those owning small or even very small collections are the University 
Library, the Ethnographic Museum [Staatliches Museum für Völkerkunde], the Bavarian War 
Archives [Kriegsarchiv] the Municipal Archives [Stadtarchiv] and the Library of the Institute for 
the Near and Middle East [formerly the Institut für Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie 
Turkologie]. Some documents, exclusively firmans and berats of the 19th and early 20th century, are 
also owned by private persons. The tuğra and the beautiful but not understood writing makes them 
appear as pictures. Consequently they are sometimes even framed and hung up on living-room walls. I 
remember a gentleman, who had bought a berat because he was told that it was a document honoring 
a commendable scholar. And it was exactly for a very famous scholar that he intended to use it as a 
birthday present. However, in fact the document was just granting a daily fodula from the vakıf of 
Sultan Ahmed I to a poor person. I wonder whether the great scholar ever received that present.

The preservation
-The state of preservation of the documents and defters in Munich, independent of their age, 

is generally very good. Relatively few pieces show that they had once suffered from water or from 
other small damages. The Ottoman documents in the State Archives were a long time ago bound into 
the volumes of Elector Max Emamuel’s campaign documents, which at present are only available as 
microfilms. The exception is the letter of Yeğen Osman Pasha which has its own file. The ratification 
documents rest safely in big red wooden cases. The big-format documents of the State Library are kept 
in files, the small hüccets are put into slim bags for documents, which are lined up one after the other in 
three boxes. Thick defters are treated just as other manuscripts. Slim defters are put into files and then 
one by one into bigger cases. Some, however, although having individual signatures are put together 
in a single case. Defters with beautiful and valuable covers are preserved in special boxes, individually 

71 Helga Rebhan, „Die islamischen Handschriften/ The Islamic manuscripts“, pp. 19-21.
72 BSB Cod. turc. 124-127; Aumer, Türkische Handschriften, pp. 37-38.
73 Cod.turc. 127; Aumer, Türkische Handschriften, p. 38.
74 INMO.
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produced for them. The voluminous stock of documents from the late 19th century is roughly ordered 
in piles and put into files, which are put into big boxes together with other files of the same kind. To 
sum up, the Ottoman documents and defters are kept carefully, cleanly, and safely in the stock rooms 
of the Munich institutions. They are ready to survive coming centuries just as some of them have 
already survived centuries in the past. 

Publications
The first scholar who published Ottoman documents from Munich was Georg Jacob. He was one 

of the first in Germany who tried to read, understand and translate Ottoman documents. He published   
in 1917 and 1918 two of the documents from the State Archives, intercepted by Bavarian troops75. 
Franz Babinger in 1920 published the letter of Ibrahim Pasha, with facsimile, transliteration and 
translation76. Gyula Káldy-Nagy, Géza Dávid and Éva Sz. Simon used the defter of Szigetvár in their 
essays77 and Münir Aktepe published the kanunname of that defter with transcription and facsimile78. 
I myself published another two documents from Max Emanuels campaign documents79 and I dealt 
with the berat of Mehmed III in the Ethnographic Museum80 and the letter of Colonel Mustafa Kemal 
in the War Archives81. Colin Heywood used some of the defters from the State Library for one of his 
essays82. Katrin Neumann and Margaret Lindner wrote their MA theses on the basis of the sicill of 
Karaferya and Christoph H. Neumann based an article on the same source83. Klaus Kreiser published   
the certified copy of a document from an Istanbul sicill in an article on an Istanbul dervish convent.84 
The three beautifully illuminated documents85 and one of the ratification documents86 mentioned 
before have been exhibited quite often, even outside Munich. They were shown to the public as fine 
specimens of Ottoman calligraphy and the Ottoman aesthetic sense. Others were exhibited in order 
to symbolize Ottoman-Bavarian contacts or the amazingly bureaucratic Ottoman administration. The 
75 Georg Jacob, „Türkisches aus Ungarn. II. Schreiben des Sandschakbej von Hatvan an den letzten Pascha von Ofen“. Der Islam 8 (1918), pp. 
245-251; Georg Jacob, Türkische Urkunden aus Ungarn. (= Veröffentlichungen der Dooktor-Hermann-Thorning-Gedächtnis-Stiftung, Heft 1), 
Kiel 1917, Nr. XI: Ein Brief des letzten Paschas von Ofen als Stilübung,  BHSTA Kasten schwarz 8028, fol. 603.
76 Franz Babinger, „Die älteste türkische Urkunde des deutsch-osmanischen Staatsverkehrs“. Der Islam 10 (1920) pp. 134-146,  Reprinted  in: 
Franz Babinger, Aufsätze und Abhandlungen zur Geschichte Südosteuropas und der Levante II, München 1966, pp. 227-239.
77 Gyula Káldy-Nagy, „Bevölkerungsstatistischer Quellenwert der Ǧizye-Defter und der Tahrīr-Defter, Acta Orientalia Academiae 
Scientiarum Hungaricae 11 (1960) pp. 259-269. footnote 15;  Géza David, „Die Bege von Szigetvár im 16. Jahrhundert“. Wiener Zeitschrift 
für die Kunde des Morgenlandes (in memoriam Anton C. Schaendlin ger) 82 (1992 [1993]), pp. 67–96; Géza David, „Adalékok Szigetvár török 
kori törté netéhez”. Keletkutatás 2007, 38–47; Éva Sz. Simon, „Névlegesen birtokolt szandzsákbégi hászok a 16. századi oszmán terjeszkedés 
szolgálatában”. Századok 141 (2007), pp. 1351-1406. 
78 Münir Aktepe, „Szigetvar Livâsı Kanun-nâmesi”. Kanunî Armağanı. Ankara 1970, pp. 187-202, v plates. 
79 Hans Georg Majer, „Ein Brief des Serdar Yeğen Osman Pascha an den Kurfürsten Max Emanuel von Bayern vom Jahre 1688 und seine 
Übersetzungen“. Islamkundliche Abhandlungen aus dem Institut für Geschichte und Kultur des Nahen Orients an der Universität München. 
Hans Joachim Kissling zum 60. Geburtstag gewidmet von seinen Schülern. München 1974, pp. 130-145; Hans Georg Majer, „Zur Kapitulation 
des osmanischen Gran (Esztergom) im Jahre 1683“.  Südosteuropa unter dem Halbmond. Untersuchungen über Geschichte und Kultur der 
südosteuropäischen Völker während der Türkenzeit. Prof. Georg Stadtmüller zum 65. Geburtstag gewidmet. München 1975, pp. 189-204.
80 Hans Georg Majer, „Drei feierliche osmanische Sultansurkunden aus bayerischen Sammlungen (1601-1700)“.  Diplomaten und Wesire. 
Krieg und Frieden im Spiegel türkischen Kunsthandwerks. Ed. by Peter W. Schienerl and Christine Stelzig. Munich 1988, pp. 71-79, especially 
pp. 74-78.
81 Hans Georg Majer, „Das Verabschiedungsgesuch des Kommandanten der Anafarta-Gruppe Oberst Mustafa Kemal Bey vom 27. September 
1915“. Mustafa Kemal Atatürk 1881-1981. Vorträge und Aufsätze zu seinem 100. Geburtstag. Heidelberg 1982, pp. 13-19.
82 Colin Heywood, “The Red Sea Trade and Ottoman Wakf Support for the Population of Mecca and Medina in the Late Seventeenth Century. 
Notes on an Unpublished Ottoman Shipping Register (Munich, Bayerische Staatsbibliothek. Cod. turc. 143)”. Abdeljelil Temimi (ed.), La vie 
sociale das les provinces arabes à l’époque ottomane. Zaghouan 1988, pp. 165-184.
83 Christoph K. Neumann, „Arm und Reich in Qaraferye“. Der Islam 53 (1996), pp. 259-312.
84 Klaus Kreiser, „Sirkeci Dede – Ein Istanbuler Derwisch-Kloster“. Münchner Zeitschrift für Balkankunde 1 (1978) pp. 157-180 [BSB Cod.
turc. 368]
85 Süleyman the Magnificent’s name and Ibrahim Pașa’s letter were exhibited in the Bayerische Staatsbibliothek several times: see the 
catalogues: Das Buch im Orient. Handschriften und kostbare Drucke aus zwei Jahrtausenden. Wiesbaden 1982, Nr. 130, 131, pp. 202, 203-
204.; Kulturkosmos der Renaissance. Die Gründung der Bayerischen Staatsbibliothek. Wiesbaden 2008, pp. 286-287, 288-289; Die Wunder 
der Schöpfung/The Wonders of Creation. Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek aus dem islamischen Kulturkreis/Manuscripts of the 
Bavarian State Library from the Islamic world. Ed. by Helga Rebhan. Wiesbaden 2010, Nr. 35, 36, pp. 112-113, 114-115. 
The berat of Mehmed III was exhibited in Frankfurt am Main. Museum für Kunsthandwerk, see the catalogue: Türkische Kunst und Kultur aus 
osmanischer Zeit. Recklinghausen 1985, vol. 2, Nr. 1/114, p. 125; in Oettingen, Staatliches Museum für Völkerkunde, Zweigmuseum Neues 
Schloss, see the catalogue: Diplomaten und Wesire. Krieg und Frieden im Spiegel türkischen Kunsthandwerks. Ed. by Peter W. Schienerl and 
Christine Stelzig. München 1988, table 2, pp. 72-75;  in Munich, Staatliches Museum für Völkerkunde: see the catalogue edited by Jürgen 
Wasim Frembgen, Die Aura des Alif. Schriftkunst im Islam. München Berlin London New York 2010, Abb. 37a-b, pp. 74-75.
86 Bayerisches Hauptstaatsarchiv  München: Aus 1200 Jahren. Das Bayerische Hauptstaatsarchiv zeigt seine Schätze. Neustadt a. d. Aisch 
1979, Nr. 110, pp. 244-245.

letters of Ebubekir Pasha and Yeğen Osman Pasha to Elector Max Emanuel, and the letter of the 
Sancakbeyi of Hatvan to the Pasha of Buda as well as the defters Cod. turc. 138-145 were shown in   
the exhibition “Kurfürst Max Emanuel. Bayern und Europa um 1700”, Munich 197687, and the same 
defters could be seen again in Vienna in 1983 during the exhibition “Die Türken vor Wien”.88 

The availability
The documents in the State Archives, in the War Archives and in the Municipal Archives are 

registered in their catalogues (Repertorium). The documents and defters of the State Library are 
partly included in the catalogue of the Turkish manuscripts by Joseph Aumer (Munich 1875, reprinted 
1970) and described cursorily and not always correctly . Later acquisitions have received signatures, 
but there is only scarce information or no information at all in the partly handwritten, partly typed 
“Repertorium der Orientalischen Handschriften” Vol. 2 which, however, is available online .89 Some 
of the documents and defters have already been digitalized and can be found via internet.90 

My paper offers just a first overview. It results from work in progress. All Ottoman documents 
and defters in Munich and those in all the other collections in Germany will, however, (and inșallah) 
be included in the “Catalogue of the Ottoman Documents and Defters in Germany” on which I 
have been working for some years already. It is a project under the umbrella of the ”Verzeichnis 
der orientalischen Handschriften in Deutschland“ which is a comprehensive index of the oriental 
manuscripts in Germany”.   

87 Kurfürst Max Emanuel. Bayern und Europa um 1700. vol. II, Munich 1976, pp. 75, 81, 88.
88 Die Türken vor Wien. Europa und die Entscheidung an der Donau 1683. Vienna 1983, pp. 99-100.
89 www.bsb-muenchen.de.
90 At present Cod. turc. 131, 136, 143, 144, 145 are available.
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ÖZET

Bildirimim 1948-1953 yılları arasında oluşturulan önfonların en zenginine yoğunlaşarak 
Vidin sancağını anlatan defterlerin konu çeşitliliğiyle türlerine ışık tutar. Vidin önfonundaki 
defterlerin çoğu 1860’lı ve 1870’li yıllara ait olup şu gruplara ayırabilirim: yoklama defterleri; 

öşür defterleri; yerel maliye, askeriye, göçmenlik, polis, nüfus, inşaat ve iletişimle ilgili defterler; 
telgırafların asılları, mektupların özetleriyle kopyaları ve çeşitli karalamalar kapsayan defterler. Vidin 
önfonundaki bütün 2734 dosya fişlenmişse de günümüzde el yazmalı fişleri kullanışlı bir deftere kayıtlı 
değil. Hazırladığım tablolarda Vidin önfonundaki tüm defterleri belirterek bütün 54 önfonun kullanışlı 
bir dijital kataloğunu hazırlamamıza doğru adımı attım. Bu girişim zor da görünürse ödevimiz yeni 
teknik imkanları kullanarak var olan fişleri dijital kataloglara dönüştürmemiz sadece değil ortak 
kültürel mirasımızı korumamızla tanıtmamızdır. 

Anahtar kelimeler: “Aya Kiril ve Metodiy” Milli Kütüphanesi, Oryantal Bölümü, arşiv 
koleksiyonları, Osmanlı belgeleri, dijital kataloglar, Vidin, defterler

THE REGISTERS OF THE PRE-COLLECTION “VIDIN” AT THE ORIENTAL 
DEPARTMENT BY “ST. CYRIL AND METHODIUS” NATIONAL LIBRARY

 
ABSTRACT:
In this paper I concentrate on one of the richest archival pre-collections which were organized 

between 1948-1953 and actually hold at the Oriental Department by “St. Cyril and Methodius” 
National Library ‘n Sofia. All 2734 documents of this pre-collection are supplied with a hand-written 
index cards which are not entered into a general catalog. The paper sheds light on the variety and the 
main subjects of the registers which I have grouped in 4 classes: cadastral registers; tithe registers; 
army, police, migrants, population, census, building, communication or local financial affairs registers; 

“AYA KIRIL VE METODIY” MILLI KÜTÜPHANESINE BAĞLI ORYANTAL 
BÖLÜMÜ’NDEKI “VIDIN” ÖNFONU DEFTERLERI

Dr. Margarita DOBREVA
Bulgarian Academy of Sciences / BULGARIA
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letter, summary, copy and draft registers. Most of these are composed in the 1860s and 1870s. The 
appendixes include all registers of the pre-collection Vidin. The initiative aims not only to develop 
a digital catalogue of all 54 pre-collections, but also to popularize the shared cultural heritage of the 
Ottoman Empire. 

Keywords: “St. Cyril and Methodıus” National Library, Oriental department, archival collections, 
Ottoman documents, digital catalogues, Vidin, registers.

“Aya Kiril ve Metodiy” Milli Kütüphanesine Bağlı Oryantal Bölümü’ndeki “Vidin” Önfonu 
Defterleri

1877–1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında İstanbul’a çekilen Osmanlı görevlileri yıllar boyunca 
hazırlayıp sakladıkları belgelerin büyük bir kısmını beraber aldılar. Bu belgelerin sınırlı bir kısmı 
ilk önce çeşitli el yazmalarıyla basma kitaplara zengin Vidin, Samokov ve Sofya’daki büyük vakıf 
kütüphanelerine1 yerleştirildi. Sofya kütüphanesindeki zenginliğin kaderi hala belli değilse de savaştan 
hemen sonra Vidin kütüphanesindeki el yazmalarıyla basma kitapların çoğunun Osmanlı hükümetine 
teslimi açıkça tespit edildi2. Samokov’dakilerin bir kısmı Petersburg’a gönderildi3. Ilya Zaytzev’e 
göre Moskova’da Tırnova kütüphanesine vakfedilen iki el yazması da bulunur4. Çağdaş Bulgaristan 
topraklarında kalan bütün Osmanlı belgeleri, el yazmalarıyla5 basma kitaplar6 zamanla “Aya Kiril ve 
Metodiy” Milli Kütüphanesine bağlı Oryantal bölümü’ne emanet edildi. 

Yirminci yüzyılın otuzlu yıllarına doğru ancak 1609 dosya oluşturan bu belgeler yüze kadar 
sicil7, vergi ve nüfus defterleriyle perakende evraklar kapsıyordu. Bir kaç araştırmaya konu olan 

1 Staynova, Mihaela. “Osmanskite biblioteki v bılgarskite zemi XV-XIX vek”. Sofıa, 1982; Sıbev, Orlin. “Novi arhivni izvori za osmanskite 
biblioteki v bılgarskite zemi prez XVII-XIX vek”. Proceedings of the International Symposium on Islamic Civilization in the Balkans Sofia, 
April 21-23, 2000. Ed.: R. M.Z. Keilani, S. Todorova, Istanbul, 2002, 223-239; Kenderova, Stoyanka. “Bibliothèques et livres musulmans dans 
les territories balkaniques de l’Empire ottoman: le cas de Samokov: XVIIIe – première moitié du XIXe siècle”. Septentrion, 2003.
2 İvanova, Svetlana. “Komplektuvane, formirane i razkrivane na sbirkite na Orientalskiya otdel na NBKM (kım Pıtevoditel na Orientalskiya 
otdel na NBKM)”. İzvestiya na Dırajavnite arhivi. 2000, 79, s. 9-10.
3 İvanova, Zorka. “Samokov-Moscou (Les peregrination d’un manuscript)”. Edutes balkaniques, 2008, 2, 129-148.
4 Zaytzev, Ilya. “Dve arabskie rukopisi iz Tırnovo v moskovskih sobraniyah”. Obstuvane s Iztoka. Yubileen sbornik, posveten na 60-godişninata 
na Stoyanka Kenderova, Sofia, 2007, 420-423.
5 Oryantal bölümündeki el yazmalarının genel bir kataloğa sahip olmamalarına rağmen Osmanlıca el yazmaları ve bazı Arapça el yazmaları 
bir kaç makale, sergi rehberleriyle belli bilim dallarına yoğunlaşan kataloglar içine alındı. Farsça el yazmaları özel bir kataloğa sahiptir (Izz al-
Din, Yousıf. “Makhtutat arabiyya fi Maktabat Sufiah al-wataniyya al-bulghariyya (Kiril wa-Mitudi)”. Baghdad, 1968; Darwish, Adnan “Fihris 
al-makhtutat al-arabiyya al-mahfuza fi Dar al-kutub al-shabiyya Kiril wa Mitudi fi Sufiya”. Al-Juz al-awwal-al-thani. Dimashq, 1969-1974; 
Sayyar, Jemshid. “Opis na persiyskite rıkopisi v Narodnata biblioteka “Kiril i Metodiy”. Sofia. 1973; Petkanova-Bojanova, Ganka. “Opis na 
arabskite rıkopisi”. Cilt 1.: Kuran. Sofia. 1977; Kenderova, Stoyanka. “Catalogue of Arabic Manuscripts in SS Cyril and Methodius National 
Library, Sofia, Bulgaria. Hadith Science”. Ed. by M. I. Waley, London, 1995; Stoilova, Anka, Zorka. Ivanova. “The Holy Quran through the 
Centuries. A Catalogue of the Exhibition of Manuscripts and Printed Editions Preserved in the SS Cyril and Methodius National Library”. 
Sofia, 1995; Ivanova, Zorka, Anka Stoilova. “Sbirki ot arabografiçni knigi v s. Çepintzi. Smolyansko”. Bılgarki foklor, 1996, XXII, 3-4, 
84-92; Stoilova, Anka, Zorka. Ivanova. “Za dve novi sbirki ot arabografiçni knigi, zapazeni v Bılgaria”. Sıdbata na müsülmanskite obstnosti 
na Balkanite. Cilt 2: Müsülmanskata kultura po bılgarskite zemi. Ed. R. Gradeva. S. İvanova, Sofia, 1998, 380-399; Ivanova, Zorka, Anka 
Stoilova. “Arabografiçni knigi, sıhranyavani v s. Elhovetz, Smolyanska oblast”. Sıdbata na müsülmanskite obstnosti na Balkanite. Cilt 4: 
Islam i kultura. Ed. G. Lozanova, L, Mikov, Sofia, 1999, 175-196; Ivanova, Zorka. “Bulgaristan’da Vakıf Kütüphaneleri Tarihinden XVIII-
XIX Yüzyıllarda Küstendil Vakıf Kütüphanesi”. Bilgi Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını... Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Kuruluşunun 50. 
Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999 Ankara. Ankara, 1999, 74-89; Kenderova, Stoyanka, Zorka Ivanova. “From the 
Collection of the Ottoman Libraries in Bulgaria during the 18th – 19th Centuries. Catalogue of the Exhibition of Manuscripts and Old Printed 
Books”. Sofia, 1999; Ivanova, Zorka. “Otnovo za rıkopisnoto nasledstvo na Smolyanskiya region”. Bılgarski folklor, 2008, XXXIV, 3-4, 158-
168; Ivanova, Zorka. “Pogled vırhu rıkopisnoto nasledstvo na osmanoturki ezik, sıhranyavano v Narodna biblioteka “Sv. sv. Kiril i Metodiy” 
Sofa”. Fakti i mistifikatzii v starite tekstove. Ed. B. Hristova. E. Uzunova, Sofia, 2011, 516-561).
6 1928 yılına kadar basılan Osmanlıca, Arapça ve Farsça kitapları özel bir koleksiyon oluşturmayıp Bulgaristan’da 1878-1941 arasında basılan 
Arap harfli kitaplarla birlikte Oryantal bölümünün kamu kitap fonu içindedir. Bu zenginliğin bir kısmı şu makalelerde aydınlatıldı: Ivanova, 
Zorka. “Za arabografiçnata knijnina, peçatana v Bılgaria”. Izvestiya na NB “Sv. sv. Kiril I Metodiy”, 1999, XXIII (XXIX), 232-236; Ivanova, 
Zorka. “Éditions imprimées par Ibrahim Müteferrika et la bibliothéque du waqf de Vidin”. La Culture ottomans dans les Balkans [Études 
balkaniques. Cahiers Priere Belon 16, volume dirigé par R. Zaïmova], Paris, 2009 [2010], 199-218.
7 2010-2011 yıllarında Oryantal bölümündeki siciller koleksiyonu tamamıyla dijitalize edildi. 1990’lılarda Svetlana İvanova bu koleksiyonun 
tanıtılmasına katkıda bulundu. (İvanova, Svetlana. “Istoriyata i sıvremennoto sıstoyanie na kolektziya sidjili v Orientalskiya otdel na NBKM”. 
İzvestiya na Dırajavnite arhivi. 1997, 74, 3-32). Bütün 187 sicil Recep Çiğdem tarafından hazırlanan bir katalokta yer alır (Çiğdem, Recep. 
“A Descriptive Study of the Registers of the Ottoman Law Courts Preserved at the St. St. Cyril and Methodius National Library with an 
introduction to the Muslim Minority Courts between 1878-1945 in Bulgarian”. Şanlıurfa, 2001).

“1931 vagonlar olayı” o zamanki arşivcilere İstanbul’dan satın alınan ve Oryantal bölümünde korunan 
binlerce evrakı kısa bir süre içinde kullanışlı koleksiyonlara düzenlemeleri ödevini üstledi. Başlangıçta 
Balkanlarla Orta Doğu ve Afrika’daki ayrı ayrı toplulukları anlatan Osmanlı belgelerinden “Oryantal 
Arşiv Kolekisyonu” ile “Yeni gelen Osmanlı Evrakları” adlı diziler biçimlendirildi. 1948–1953 
arasında Oryantal bölümü görevlileri dikkatini Bulgaristan’ın çağdaş topraklarıyla komşu ülkelerine 
yoğunlaştırarak satın alınan Osmanlı belgelerinden bu bölgelere ait bazı evrakları tasnıf ettiler. 1948-
1953 arasında meydana getirilen koleksiyona “Önfonlar” denilir8. Her önfon defterlerle perakende 
evraklardan oluşturulur.

 Bildirim “Vidin” önfonundaki defterlerin çeşitliliğini aydınlatmaktadır. Rusçuk önfonuyla 
birlikte epeyce zengin bir belge koleksiyonu olan bu dizi dikkatimi iki yıl önce çekti. Ekim 2010 
yılında Oryantal bölümü baş sorumlusu professör Stoyanka Kenderova yardımıyla bu fonun dijital bir 
kataloğunu hazırlamaya giriştim. 

“Vidin” önfonundaki defterlerin konu çeşitliliğini tanıtmadan önce şunu belirtmeliyim. Dosyaların 
bir kısmı tek sayfalık, birbirine dikili olmayan, ikiye katlanan bir çok liste kapsar. Değerli bilgiler 
sunarsa da bu listeler defter olarak addetmeyeceğim. Ancak birbirine dikili, en az dört sayfa içeren 
her cilt defter olarak sayarım. Örneğin, 10 sayfalık ve Vd 8/44 numrulu dosyadaki beraber katlanan 
altı ayrı sayfa Vladişince, Gaytaniçe, Mali Drenofçe, Vrajinçe, Vırtop ve Şipot köylerinde yetiştirilen 
mısır hakkında bilgiler verir. Birbirine dikili diğer 4 sayfa defter olarak niteleyebilirim. Bu defter 
İzvor köylülerin yetiştirdikleri mısır anlatır. Ileri sürdüğüm defterin tanımı Osmanlı katiplik pratiğine 
uyularak ciltlenmiş olan telgıraf asıllarını da bildirimime ekletti. Tabii, telgıraf asıllarını kapsayan 
ciltlerin defter olup olmadıkları tartışılabilirse de, destelerin tanıtılması bu önfonun konu çeşitliliği 
hakkında geniş çaplı ve ayrıntılı bir fikir oluşturur. Vidin önfonunda tespit ettiğim defter türlerini 
açıkça bildireyim diye bunları 4 tabloya ayırdım. Özel bir tabloda defterlerdeki mektupla telgırafların 
anlattıkları çeşitli günlük problemleri de sıraladım. Yerleşim yerlerinin 1878 yılından sonra uğradıkları 
yeniden adlandırma sürecini göz önünde bulundurarak çağdaş adlarını içeren bir liste de hazırladım. 

Yaklaşık olarak 12 200 dosya kapsayan önfonlar 1994’da yayımlanan “Bulgaristan’daki 
Osmanlı Evrakı” rehberine alınmamıştır9. Bu koleksiyondaki belgeler toplam 54 şehirle bölgeye 
göre ayrılmıştır10. Ayrı ayrı önfonlardaki dosyaların sayısı birden 2793’e kadar değişerek belli bir 
belgenin sınıflandırılması evrakın ait olduğu şehirle bölgenin idari ve iktisadi rolüne değil sık sık 
arşivcinin özel düşüncesine bağlıydı. Binden fazla dosya içine alan “Vidin”, “Rusçuk”, “Şumnu” 
önfonları ve beş yüzden fazla dosyalı “İstanbul”, “Tırnova” ve “Sofya” önfonları yalnız bu şehirlere 
bilgi kaynağı olmayıp bunlara idari ve iktisadi açıdan bağlanmış bölgelere ait evraklar da kapsar. Bu 
özellik dosyaları 250 ile 370 arasında değişen “Edirne”, “Varna”, “Selvi”, “Tulça” ve “Makedonya” 
önfonlarına da geçerlidir.

Önfonlardaki belgeler fişlenmiştir. El yazmalı her bir fiş içerikleriyle tarihi hakkında genel 
bir fikir verir. Yalnız bunlar “Yeni gelen Osmanlı Evrakları” koleksiyonunun fişleriyle birlikte ne 
bir deftere kayıtlı, ne de dijital katoluğa sahiptir. Dağılmalarının önlenmesi amacıyla büyük ahşap 
kutulara konulan bu fişler Oryantal bölümü deposunda saklanıp okuyucularla araştırmacılara erişilmez 
bir zenginlik gibi gelirler. 

8 İvanova, Svetlana. “Komplektuvane, formirane...”, s. 13, 28-31, 36-38. 
9 Binark, Ismet, Seyit Ali Kahraman. “Bulgaristan’daki Osmanlı Evrakı”. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994, s. 25-26.
10 1948-1953 tasnif edilen evraklar şu şehirlerle bölgelere aittir: Babadağ (Bd) 40 dosya; Belgrad 2 dosya; Belogradçık (Bg) 72 dosya; 
Berkofça (Btz) 77 dosya; Blagoevgrad (Bl) 21 dosya; Botevgrad (Bo) 4 dosya; Burgas (Br) 54 dosya; Dobriç (Tl) 80 dosya; Gabrovo (Gb) 44 
dosya; Gorna Oryahovizta (Go) 6 dosya; Gümürcine (Gm) 35 dosya; Haskovo (Hs) 23 dosya; İstanbul (Tzg) 969 dosya; Kalofer (Kf) 1 dosya; 
Kazanlık (Kz) 1 dosya; Kırcali (Kr) 2 dosya; Kotel (Kt) 1 dosya; Köprülü Veles 1 dosya; Kula (Kl) 48 dosya; Küstendil (Ks) 67 dosya; Lom 
(Lm) 110 dosya; Loveç (Lv) 84 dosya; Mаkedonya (Mk) 200 dosya; Melnik (Ml) 1 dosya; Nevrokop (Np) 1 dosya; Nikopol (Nk) 62 dosya; 
Edirne (Od) 251 dosya; Ohri (Oh) 22 dosya; Omurtag (Om) 39 dosya; Plevne (Pl) 18 dosya; Plovdiv (Pd) 135 dosya; Pomorie (An) 2 dosya; 
Radomir (Rd) 1 dosya; Rahova (Or) 72 dosya; Razgrad (Rg) 76 dosya; Ruse (Rs) 2793 dosya; Samokov (Sm) 36 dosya; Selanik (Sn) 74 dosya; 
Sevlievo (Se) 283 dosya; Silistra (Si) 158 dosya; Sliven (Sl) 63 dosya; Smolyan (Sml) 3 dosya; Sofya (Sf) 584 dosya; Stara Zagora (Sz) 31 
dosya; Sviştov (Sv) 36 dosya; Şumen (Şm) 1200 dosya; Tırgovişte (Tr) 22 dosya; Tırnova (Tn) 723 dosya; Trın (İz) 8 dosya; Tulça (Tç) 359 
dosya; Üsküp (Sk) 37 dosya; Varna (Vn) 368 dosya; Vidin (Vd) 2734 dosya; Vratza (Vtz) 110 dosya.
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Söz ettiğim belgelerin tanıtılmasına giriştiğimde “Vidin” önfonu fişlerinden faydalanıp perakende 
evrakların her birini iki üç sözle anlatarak  genel bir liste hazırladım. Böylece herkes bunların 
işlerine yarayıp yaramadıkları fikrini edinebilir. Oryantal bölümü sınıflandırılma şemasının11 pek çok 
maddelerine ait bu 2405 perakende belgenin büyük bir kısmı Vidin bölgesindeki vergileme, askeri 
ve hukuki olaylarla asayişa ışık tutar. Bazıları Osmanlı-Sırp ilişkileriyle sınır güvenliği, çeşitli göç 
dalgaları, zanaatlarla üretim atölyeleri, ticaret, madencilik, ulaşımla iletişim, inşaat, eğitim, yayıncılıkla 
sağlığın gelişimini anlatır. Perakende evrakların çoğu on dokuzuncu yüzyılın 60’li ve 70’li yıllarında 
hazırlanıp aynı yüzyılın 40’lı ve 50’li yıllarının belgeleri az bulunur. Yalnız 13 belge 17. yüzyıldan, 
45 belge 18. yüzyıldan, başka 38 belge 19. yüzyılın Tanzimat öncesindeki on yıllarından kalmadır. 
Perakende evrakların bazıları Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Hristiyan kiliseleri12, Bulgarların milli 
propaganda hareketi13, eğitimin modernleştirilmesi14 ya da ticaretle zaanatların gelişmesi15 gibi 
konulara ait olan kataloglar içine alındı.

Bunun yanısıra 19 dosyada birbirine dikili olmayan bir çok mektupla telgıraf bulunur16. 1863–
1865 arasında hazırlanan bir kaç belge dışında on dokuzuncu yüzyılın 70’li yıllarına ait bu evrakların 
bir araya getirilmesi sebebini tespit edemedim. Aralarında 4 mektupla telgıraf ticaretle zaanatların 
gelişmesi konulu katalog içine alındı17. Geniş bir konu yelpazesi sunan bu mektupla telgıraflar şu 
konuları aydınlatır: miri topraklar; ormancılık; zanaatlar; ticaret; nehir ulaşımı; inşaat; posta ve 
telgıraf iletişimi; vergileme; vergiler; çeşitli gelirlerle davalar; yerel sandıklar, giderler, memurlar, 
olaylar, bilanço ve mali senetler; mahkeme ve sağlık görevlileri; askeri birlikler ve lojistiği; askerlerin 
sosyal yardımlaşması; 1876 Osmanlı-Sırp savaşı; 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı; Kırım ve Kafkasya 
göçmenleri; Sırbistan göçmenleriyle başka göçmen grupları; Osmanlıların Rusya, Sırbistan ve Eflakla 
ilişkileri; zaptiyelerin görevleri; İslamla vakıflar; islahhaneler; hastanelerle kamu sağlık hizmetleri ve 
salgın hastalıkları.

“Vidin” önfonundaki diğer 310 dosyada defterler ya da defter parçaları bulunur. Defterlerin 
içerikleriyle özelliklerine dayanarak bunlar dört gruba sınıfladım: yoklama defterleri; öşür defterleri; 
mektup ve telgıraf defterleri, sicillerle dava defterleri ve zaptiye jurnalları; yerel maliye, askeriye, 
göçmenlik, polis, nüfus, inşaat ve iletişimle ilgili defterler.

Toplam 39 cilt olan yoklama defterleri Vidin, Belogradçık, Berkofça, Rahova, Kula, Lom ve 
İvraca kazalarındaki bazı köylere aittir. Bunlardan biri 1859 arazi ve emlak yoklamasını, başka üç 
defter ise 1867-1868’de düzenlenen yoklamaları yansıtır. Yirmi yoklama defterinin kesin bir tarih 
olmamalarına rağmen içindeki notlar bunların 1866-1875 arasında hazırlandıkları tahmini ortaya 
koyar. Diğer 16 yoklama defteri ondokuzuncu yüzyılın 70’li yıllarındaki arazi ve emlak sahiplerine 
ışık tutar. Genelde yoklama defterleri araziyle emlakların bulundukları kaza, köy, yöre, büyüklük, 
11 Binark, Ismet, Seyit Ali Kahraman. idem, s. 29-31.
12 “Aya Kiril ve Metodiy” Milli Kütüphanesi, Oryantal bölümü [KMMK, Or. b.], Vd 1/4; Vd 1/91; Vd 1/95; Vd 2/23; Vd 2/142; Vd 5/67; Vd 
7/44; Vd 7/74; Vd 8/122; Vd 11/82; Vd 12/160; Vd 16/80; Vd 94/24; Vd 95/1; Vd 95/8; Vd 97/5; Vd 104/2; Vd 123/17; (Staynova, Mihaela. 
“Opis [na] turskite dokumenti za tzırkovno-natzionalnata borba na bılgarskiya narod i za hristiyanskite tzırkvi v Osmanskata imperiya XV-XX 
vek”. Sofia, 1971).
13 KMMK, Or. b., Vd 1/35; Vd 1/71; Vd 1/109; Vd 2/25; Vd 2/30; Vd 2/33; Vd 2/39; Vd 2/40; Vd 2/47; Vd 2/81; Vd 6/106; Vd 13/86; Vd 
14/123; Vd , 14/124; Vd 14/145; Vd 15/5; Vd 15/16; Vd 15/61; Vd 15/68; Vd 15/106; Vd 15/116; Vd 93/45 (Mihaylova-Mrıvkarova, Maria. 
Opis na turskite dokumenti za sıprotivata i natzionalnorevolützionnite borbi na bılgarskiya narod prez XIX vek. Sofia, 1984).
14 KMMK, Or. b., Vd 10/132; Vd 12/32; Vd 12/174; Vd 96/48; Vd 15/9; Vd 13/76 (Mihaylova-Mrıvkarova, Maria. “Dokumenti za prosvetnoto 
delo prez 19 vek v Osmanskata imperiya, sıhranyavani v Orientalskiya otdel na Narodna biblioteka “Kiril i Metodiy”. İzvestiya na NB “Kiril 
i Metodiy”, 1967, V (XIII), 306-354).
15 KMMK, Or. b., Vd 1/20; Vd 1/107; Vd 1/124; Vd 1/126; Vd 1/37; Vd 1/92; Vd 2/41; Vd 2/60; Vd 2/68; Vd 3/2; Vd 3/16; Vd 3/17; Vd 3/18; 
Vd 3/19; Vd 3/61; Vd 3/74; Vd 4/61; Vd 4/81; Vd 4/84; Vd 4/88; Vd 4/101; Vd 5/2; Vd 5/17; Vd 5/34; Vd 6/41; Vd 6/47; Vd 6/63; Vd 8/38; 
Vd 8/62; Vd 8/77; Vd 8/107; Vd 9/6; Vd 9/23; Vd 9/93; Vd 9/101; Vd 10/9; Vd 10/38; Vd 10/49; Vd 10/130; Vd 11/67; Vd 11/159; Vd 12/56; 
Vd 12/59; Vd 12/60; Vd 12/62; Vd 12/122, Vd 12/123; Vd 13/29; Vd 13/45; Vd 13/53; Vd 13/89; Vd 14/13; Vd 14/55; Vd 15/1; Vd 15/54; Vd 
15/80; Vd 15/95; Vd 15/112; Vd 15/120; Vd 15/150; Vd 16/12; Vd 16/14; Vd 16/17; Vd 16/63; Vd 16/95; Vd 91/14; Vd 92/24; Vd 93/23; Vd 
93/40; Vd 93/41; Vd 94/27; Vd 95/19; Vd 96/10; Vd 96/11; Vd 96/12; Vd 96/23; Vd 96/36; Vd 99/20; Vd 103/18; Vd 103/19; Vd 105/6; Vd 
110/8, Vd 118/7 (“Opis na osmanoturskite dokumenti za zanayatite i tırgoviyata (XVI – XIX vek), zapazeni v Orientalskiya otdel na Narodnata 
biblioteka “Sv. sv. Kiril i Metodiy”. Ed. S. Andreev. Sofia, 1994).
16 KMMK, Or. b., Vd 10/46, Vd 14/34, Vd 15/3, Vd 15/88, Vd 91/3, Vd 94/11, Vd 94/14, Vd 94/15, Vd 95/27, Vd 95/28, Vd 95/31, Vd 99/14, 
Vd 100/3, Vd 104/1, Vd 108/13, Vd 108/15, Vd 109/8, Vd 118/5, Vd 120/1.
17 KMMK, Or. b., Vd 91/3, s. 8, 22; Vd 99/14, s. 9, 17 (“Opis na osmanoturskite dokumenti za zanayatite...”).

sahiple ve komşularını anlatıp bazıları satın ya da miras alma gibi sahiplenme yolları, araziyle emlak 
maliyeti, tapu senetlerinin bedeliyle ilgili bilgiler verir. Yoklama defterleri belli bir kazanın emlak 
katibiyle Vidin Sancağı İdare Meclisi üyeleri tarafından mühürlenmiştir.

Ayrı ayrı dönemlerde hazırlanan bu defterlerin bir kısmı Vidin sancağındaki belli köylerde oturan 
arazi ve emlak sahipleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunar. Örneğin 1866-1877 yıllarında düzenlenen 
5 yoklama defteri Smırden köylülerinin araziyle emlaklarını yansıtır. Sinagofçe köylüleriyle iligili 
veriler 4 yoklama defterinde bulunur. Koşava, Vidbol, Bukovçe, Stoil, Gaganiçe, Çiflik Selami, 
Müslüman köylerinin her biri hakkında üçer defter elimizdedir (Tablo 1). Bu defterlerdeki araziyle 
emlak sahiplerinin karşılaştırılması, emlaklarının büyüklükleriyle türleri, miras alma gelenekleriyle 
yerel piyasadaki sürümlerinin tespiti özel bir araştırmaya değerdir. 

Kırka kadar olan öşur defterlerinden üçü Vodnyançe, Studeno buçe ve Verinçe-i sağır köylülerinin 
mali 1277-1279 yıllarında çeşitli tarım ürünleri için ödedikleri öşür vergisini aydınlığa kavuşturur. Bu 
üç defter mali 1280 yılında18 toplanacak ortalama öşür miktarının belirtilmesi nedeniyle hazırlandı. 
Başka iki defter 1863 ve 1868 öşür türüyle miktarını açıklar. Diğer 35 defter on dokuzuncu yüzyılın 
70’li yıllarında uygulanan öşür vergisi hakkında bilgi verir (Tablo 2). Vd 11/21 numrulu öşür defteri 
Belogradçık önfonundaki Bg 15/16 ve Bg 12/15 numrulu öşür defterlerinin devamıdır.

Genelde öşür defterleri belli bir bölgenin tarımsal özelliklerini, patatesle domates gibi yeni 
bitkilerin yetiştirilip yetiştirilmemesini, köylülerin ürünlerini özetleyerek ayrı ayrı gıdanın oranını da 
tanıtır. Yalnız elimizdeki öşür defterlerinin her biri köylülerin yetiştirdikleri bütün bitkileri yansıtmıyor. 
Bunlardan on biri nakdi öşürün miktarına, başka 8 defter sadece yetiştirilen mısırın miktarına ışık 
tutar. Kalan 21 öşür defteri hem ayni, hem nakdi öşürü anlatır.

Genelde, tahıl öşürü demet olarak alınıp 9 defterde buğday, arpa, darı ya da çavdar demetinin 
ağırlığı da belirtilmiştir. Bir defterde öşür demetlerinin sayılarıyla belli bir hububattan alınan öşür 
miktarı gibi demetin ağırlığının hesaplanmasına uygun veriler eklenmiştir19. Bu detay öşürünü 
ödeyip hububatların belli bir miktarını tohum için saklayan bir ailenin yıllık geçimini karşılayıp 
karşılamayacağını aydınlatır.

Yoklama defterlerindeki ve öşür defterlerindeki yerleşim yerlerini kıyaslayarak Vidin önfonunda 
Sanatrına, Turçin-i kebir, Çelüstniçe, Buçinovçe köyleri hakkında her iki türe ait birer defterin 
bulunduğunu tespit ettim. Buna dayanarak 26 numrulu Vidin fonuyla 26A numrulu devamında başka 
yoklama ve öşür defterlerinin oldukları tahmini ileri sürebilirim. Belki 26 ve 26A numrulu Vidin fonu 
ayrıntılı emlak ve nüfus defterleri de kapsıyor. Aynı köyleri betimleyen çeşitli verilerin yoğunlaşması 
yerel ya da bölgesel iktisadi özelliklerin incelenmesini olumlu etkiler20. 

Birbirine dikili telgırafların asılları, mektupların özetleriyle kopyaları ve çeşitli karalamalar içeren 
defterler 151 ciltli bir grup oluştururlar. Aralarındaki 40 dosya mektup ve telgıraf karalamalarını, 
25 dosya ise mektup özetlerini kapsar. Başka 67 dosya defter olarak ciltlenmiş telgıraf asıllarıyla 
kopyalanmış mektuplar sunar. Bu gruba askeri komutanlığa gönderilen mektupların defteri, 5 zaptiye 
jurnalı, 13 sicil karalamasıyla Tanzimat döneminde kurulan mahkemelerin dava defterlerini ekledim. 
Defterlerden biri 1838-1839’da hazırlanmış ise başka 5 defter on dokuzuncu yüzyılın 50’li yıllarına 
ışık tutar. Yirmi defter aynı yüzyılın 60’li yılları, kalan 124 cilt 70’li yıllarını yansıtır. Mektup özetleri 
ve telgıraf destelerini gözden geçirerek bazı mesajlarla notların kısalığı araştırmalarımı yavaşlattı, 
aralarından bir kaçının hangi olaylara ait olduklarını anlamam bille mümkün degil. Buna rağmen 
bütün telgırafla ve mektupların özetleri devlet ve özel girişimlerin sebepleriyle ilk safhalarının tespitine 
katkıda bulunmaları düşüncesini ileri sürebilirim.

18 Mali 1277-1279 yılları 13. 3. 1861 – 12. 3. 1864 dönemine, mali 1280 yılı ise 13. 3. 1864 – 12. 3. 1865 dönemine rastlar.
19 KMMK, Or. b., Vd 2/66, Vd 2/76, Vd 7/1, Vd 7/2, Vd 7/81, Vd 10/90, Vd 10/116, Vd 11/20, Vd 91/1, Vd 123/1.
20 Köylerin tarımsal özellikleri ve emlakların büyüklüğünün araştırılmasında baş gösteren problemler hakkında: Draganova, Slavka. 
“Osmanskite registri za seloto ot sredata na XIX vek kato istoriçeski izvor”. Pomostni istoriçeski distziplini, 1980, 2, 207, 209-210.
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Geniş Vidin bölgesinin günlük hayatını anlatan telgıraf, mektupla özetlerin ayrıntılı incelenmesi 
Oryantal bölümü sınıflandırılma şemasının genel maddeleri çerçevesine giren bir çok olayla girişimleri 
ortaya koydu (Tablo 3). Defterlere toplu bir bakış amaçlayan bildirimimde ayrı ayrı olayla gelişmeleri 
kısaca özetleyip yalnız konularıyla belirttim. Bu yaklaşım okuyucuyla araştırmacıların belli bir defter 
gözden geçirmelerini teşvik eder. Vidin sancağındaki günlük hayatının etkin aktörle aktrisleri Bulgar, 
Çerkes, Ermeni, Nogay, Tatar, Türk, Yahudilerle Avrupa devletlerinin uyruklularıdır. Arşivcilik 
prensiplerine uyarak son derece ilginç olan bu detayın belirtilmesinin zorunlu olmasına ragmen söz 
ettiğim defterlerin kısa tanıtılmasına ilave etmedim.

Bu gruptaki 151 defterin çoğu bütçe gelirleri, askeriye ve hukuk alanlarındaki sorunları bildirir. 
Bunlarda ticaret21, ulaşımla iletişim, inşaat, bütçe giderleri, polis ve emniyet, yerel yönetim ve 
göçmenlik gibi güncel meseleler de ayrıntılı olarak yansıtılmıştır. Defterlerin sınırlı bir kısmında 
miri topraklar, mali bilanço ve evraklar, çeşitli afetler, sosyal yardımlaşma, dış politika, Müslüman 
topluluğuyla vakıflar, eğitimle sağlık gibi sorunlar aydınlığına kavuşturulmuştur. Tarımcılık, 
hayvancılıkla ormancılık, madencilik, nüfus, milli propaganda22, Gayri Müslümanlarla yayıncılık gibi 
konular az rastlanır (Tablo 4).

Sayısı 79 olan son gruptaki defterler yerel maliye, askeriye, göçmenlik, polis, nüfus, inşaat ve 
iletişimle ilgilidir. Defterlerin çoğu, öşür dışında çeşitli vergi, gümrük, ücret gelirleriyle, başka başka 
giderler, yerel sandıkların sermayeleri hakkında bilgi verir. Göçmenlik sorunları 11 defterde, askeri 
birlikler 9 defterde, diğer konular bir ya da iki defterde yer alır (Tablo 5). 

Aralarında Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 1831-1832 nüfus sayımına ışık tutan iki defter ilgimi 
çektiler23. On bir defter Kırım ve Sırbistan’dan göç ettirilen Müslümanlara ulaştırılan yardımın yanı 
sıra sayılarıyla aile yapısını da anlatır. Mali 1288 yılında24 hazırlanan bir defterde Florentin köyünde 
yerleştirilen Kırım ailelerinin göç sırasındaki ve sonraki kalabalığı yeni doğan çocukların sayısı da 
belirtilmiştir. Vd 93/1 numrulu bu defter göçmenlerin adlarıyla yaşları ve aralarında paylaştırılan orman 
ve arazi miktarını açıklar. Vidin’de barındırılan Belgrad, Smederevo ve Fethülislam Müslümanlarına 
dağıtılan mali yardımla ilgili defterlerde ayrı ayrı ailelerin her bir üyesi yaşı ve adıyla kaydedilmiştir25. 
Bütün bu veriler göçmenlik demografisinin bazı sorunlarını aydınlatabilir.

“Vidin” önfonu bölgeye ait olmayan 5 defter kapsar. Bunlardan biri Dobriç, Kozluca, Mankalya, 
Mahmudiye, Provadi ve Tulça yörelerindeki kentsel ve koylü nüfusun sayısıyla bedel-i askeriye, emlak 
ve temettüat vergilerini tanıtır26. Yerleşim yerlerindeki Bulgar, Çingene, Ermeni, göçmen, Müslüman, 
Rum, Yahudiler gibi ayrı ayrı gruplar başta olmak üzere ailelerin toplam sayısı da gösterilmiştir. Bu 
defter D 470 numrulu defterle kıyasladıktan sonra bu iki parçanın Tuna vilayetinde 1865-1867’de 
ve 1872-1874’te girişilen nüfus sayımıyla vergileme özeti olduklarını açıkça ileri sürebilirim. D 
470 numrulu defter Eski Cuma, Gabrova, Nikbolu, Plevne, Hezargrad, Rusçuk, Samokov, Silistre, 
Sofya, Tutrakan, Ziştovi kazaları, Bebrovo, Divane Orman, Dryanova, Elena, Yeni Pazar, Travnya 
nahiyelerindeki nüfus ve vergilerini yansıtır. 

Vidin’le ilgisi olmayan ve 13 Temmuz 1863’da hazırlanan bir bilanço defteri bazı sancakların 
Osmanlı hazinesine yatırtıkları nakitleri, yüksek makamlarla Avrupa’daki Osmanlı elçiliklerinin 
bir kaç harcama kalemini özetler27. Başka bir örnek Ziştovi’daki Haci Ramazan mahalesi nüfus 
defteridir. Kesin bir tarihi olmamasına rağmen bu defterdeki 1865 yılına kadar doğan bütün bebekler 

21 On sekiz defterde bulunan toplam 122 mektupla telgıraf ticaret ve zanaatlar konulu katalogda yer alıyor (KMMK, Or. b., Vd 7/29, Vd 
12/158, Vd 95/21, Vd 96/13, Vd 98/17, Vd 99/15, Vd 99/17, Vd 105/9, Vd 100/7, Vd 101/16, Vd 104/7, Vd 105/9, Vd 109/11, Vd 113/4, Vd 
113/5, Vd 114/4, Vd 122/2, Vd 123/10).
22 Üç defterde bulunan toplam 8 mektupla telgıraf Bulgarların milli propaganda hareketi konulu katalogda yer alıyor. (KMMK, Or. b., Vd 
93/14, Vd 103/14, Vd 105/5).
23 KMMK, Or. b., Vd 112/14, Vd 104/3.
24 Mali 1288 yılı 13 Mart 1872 – 12 Mart 1873 dönemine rastlar.
25 KMMK, Or. b., Vd 9/3, Vd 9/104, Vd 11/26, Vd 15/118, Vd 91/19, Vd 97/6, Vd 98/6, Vd 99/1, Vd 106/5, Vd 111/1, Vd 111/2.
26 KMMK, Or. b., Vd 8/85.
27 KMMK, Or. b., Vd 8/116.

kaydedilmiştir28. Buna dayanarak defterin Tuna vilayetindeki 1865-1867 nüfus sayımı sırasında 
meydana geldiğini tahmin edebilirim. Bütün erkerlerin adıyla yaşı ve meslekleri, evli olanların 
evlenme tarihiyle eşleri ve kız çoçukları da belirtilmiştir. Her ailenin vergi payı, sahip olduğu araziyle 
emlakları, hayvanları ve memur maaşı gibi gelir-gider kalemleri de içine alınmıştır.

Bu gruba 13 Mart – 12 Nisan 1872 döneminde Küstence’de hazırlanan bir defter29 eklenebilir. 
Şehirdeki dükkan, mağaza, fırın, meyhaneyle gazino sahiplerinin belediye sandığına hava gazı ve 
bekçilik için yatırdıkları ücretlere sadece değil, Küstence’deki tücarlarla zanaatçıların dini ve milli 
çeşitliliğine ışık tutar. Beşinci defter İstanbul’dan Rusçuk’a yollanan mektuplar kapsar. 27 Aralık 1864 
ile 12 Ağustos 1865 arasında yazılan mektuplar daha sonra Sofya, Plevne, Şumnu, Ziştovi ve Niş’e 
gönderilmiştir30.

Bu yanlışlıklara rağmen 1940’lı ve 1950’li yıllarda Oryantal bölümü görevlilerin İstanbul’dan 
maceralı bir yolda elde edilen Osmanlı belgelerini kısa bir süre içinde ve kendi görüşlere göre kullanışlı 
koleksiyonlara düzenleme çabaları saygıyla değerlendiriyoruz. Belgelerin bir kısmı “önfonlar” 
denilen diziler içine alındı. Aralarında Rusçuk önfonu başta olmak üzere Vidin önfonu da önemli 
bir veri zenginliğini sunar. Vidin önfonundaki belgelerin çoğu on dokuzuncu yüzyılın 60’lı ve 70’li 
yıllarına aittir. On yedinci ve on sekizinci yüzyılları ya da on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısını anlatan 
evraklar azdır. Söz ettiğim belgeler şu gruplara ayrılır. yoklama defterleri; öşür defterleri; yerel maliye, 
askeriye, göçmenlik, polis, nüfus, inşaat ve iletişimle ilgili defterler; perakende evraklar; birbirine 
dikili olmayan mektupla telgıraflar içeren dosyalar; Birbirine dikili telgırafların asılları, mektupların 
özetleriyle kopyaları ve çeşitli karalamalar kapsayan defterler. Yoklama, öşür, emlak, ağman, hayvanat 
defterlerindeki köyleri kıyaslayarak Vidin önfonundaki veri tabanının bölgedeki tarımsal etkinlikle 
hayvancılığın incelenmesini olumlu etkilediği fikrini ileri sürerim. Konu çeşitliğine göre Oryantal 
bölümü sınıflandırılma şemasının bütün maddelerini kapsayan perakende evraklar ve birbirine dikili 
olan ya da olmayan telgırafla mektupların bazıları ticaretle zanaatların gelişmesi, Hristiyan kiliseleri, 
Bulgarların milli propaganda hareketleri ve eğitimin modernleştirilmesi konulu kataloglar içine alındı. 
Yalnız bu yaklaşım bize önfonlardaki belge zenginliğiyle çeşitliliği hakkında kısmi bir fikir edindirir. 
Sunduğum tablolarda Vidin önfonundaki tüm defterleri belirterek 54 önfonun kullanışlı bir dijital 
kataloğunu hazırlamamıza doğru adımı attım. Bu girişim zor da görünürse ödevimiz yeni teknik 
imkanları kullanarak var olan fişleri dijital kataloglara dönüştürmemiz sadece değil ortak kültürel 
mirasımızı korumamızla tanıtmamızdır. 

Yer Adlarının Listesi31

1878 Yılından Önceki Adları Çağdaş Adları

Abu Bakır mahalesi tespit edilemedi

Ahmediye tespit edilemedi

Arçar aynı, Vidin ili

Aziziye Teliş, Pleven ili

Baley aynı, Vidin ili

28 KMMK, Or. b., Vd 12/141.
29 KMMK, Or. b., Vd 13/53.
30 KMMK, Or. b., Vd 111/13.
31 Miçev, Nikolay. “Reçnik na imenata i statuta na naselenite mesta v Bılgariya 1878-2004”. Sofia, 2005; “Republika Bılgariya – Administrativna 
karta”. 1:500 000, Sofia, Kartografiya, 2005; Salname-i Vilayet-i Tuna. Rusçuk, 6. Defa, 1290 (1873), s. 166-197
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Balövçe Balüvitza, Montana ili

Banya aynı, Montana ili

Baylovçe tespit edilemedi

Bekir köy tespit edilemedi

Bela aynı, Vidin ili

Bela Rada aynı, Vidin ili

Belotince-i zir Dolno Belotintzi, Montana ili

Berberdan tespit edilemedi

Bereket tespit edilemedi

Bezdeniçe aynı, Montana ili

Bırzine Botevo, Vrazta ili

Bızovinçe Bızovetz, Montana ili

Bistriliçe Bistrilitza, Montana ili

Blatniçe-i zir tespit edilemedi

Borovçe Borovtzi, Montana ili

Boşnak mahalesi Dolni Boşnyak, Vidin ili

Bregovo aynı, Vidin ili

Breska Brenitza, Pleven ili

Buçinovçe Buçinovçe, Montana ili

Buklüvçe Bokilovtzi, Montan ili

Bukovçe Bukuvetz, Vidin ili

Butan aynı, Vratza ili

Byala Reçka-i Balya Gorna Byala reka, Montana ili

Cedid tespit edilemedi

Çelüstniçe Çelüstnitza, Montana ili

Çereşovçe Çereşovitza, Montana ili

Çiflik Selami tespit edilemedi

Çiflik Serdar Stoyanovo, Montana ili

Çiprovçe aynı, kasaba, Montana ili

Çorlevo Drenovetz, Vidin ili

Çorokalina Kalina, Vidin ili

Çunguruz Vinarovo, Vidin ili

Çuprene aynı, Vidin ili

Çuriyan Çiren, Vratza ili

Derbent tespit edilemedi

Derviş mahalesi Razgrad, köy, Montana ili

Dıbyak Dibova mahala, Montana ili

Dılgodelçe Dilgideltzi, Montana ili

Dırjaniçe Dırjanitza, Vidin ili

Dinkovçe Dinkovitza, Vidin ili

Dragovişte Draganizta, Montana ili

Drajinçe Drajintzi, Vratza ili

Draşniçe Draşan, Vratza ili

Drenovçe Drenovetz, Vidin ili

Duşilniçe Mokreş’e bağlı, Montana ili

Dyankovçe tespit edilemedi

Eflak tespit edilemedi

Florentin aynı, Vidin ili

Gabrovniçe Gabrovnızta, Montana ili

Gaganiçe Gaganizta, Montana ili

Gayriye tespit edilemedi

Gaytançe Smirnenski, Montana ili

Gaytaniçe Gaytanizta, Vidin ili

Gımzova aynı, Vidin ili

Gırça Gradetz, Vidin ili

Glotinçe Tzar Simeonovo, Vidin ili

Gnoyniçe Mihaylovo, Vratza ili

Gomotarçe Gomotartzi Vidin ili

Govejda aynı, Montana ili

Gramada aynı, Vidin ili

Gromşin aynı, Vratza ili

Guşançe Zamfirovo, Montana ili

Güzeliya Peşakovo, Vidin ili

Haciler Çerkaski, Montana ili

Halva Mayor-Uzunovo, Vidin ili

Hasan mahalesi Dinkovo, Vidin ili
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Hayreddin tespit edilemedi

Hinovo tespit edilemedi

İhsaniye tespit edilemedi

İslam mahalesi Knyajevska mahala, Montana ili

İzvor aynı, Vidin ili

Jabovçe tespit edilemedi

Jeglinçe Jeglitza, Vidin ili

Jelezna aynı, Montana ili

Kalen aynı, Montana ili

Kalenik aynı, Vidin ili

Kaliman tespit edilemedi

Kapudanofçe Kapitanovtzi, Vidin ili

Kara bacak İgnatovo, Montana ili

Kerim bey Pokrayna, Vidin ili

Kobilyak aynı, Montana ili

Koren tespit edilemedi

Kostinçe Kostintzi, Montana ili

Koşava aynı, Vidin ili

Kotenovçe Kotenovtzi, Montana ili

Kovaçiçe Gorna Kovaçitza, Montana ili

Koynare aynı, kasaba, Pleven ili

Kozloduy aynı, kasaba, Vratza ili

Kpşarnik Montana şehrine bağlı

Kule mahalesi Zlatiya, Montana ili

Kum bayır mahalesi tespit edilemedi

Kunino aynı, Vratza ili

Kutloviçe-i balya Montana, şehir

Kutovo aynı, Vidin ili

Labaç Stanevo, Montana ili

Leskovçe Leskovetz, Montana ili

Lesuran Lesura, Vratza ili

Linova-i balya Kovaçitza, Vratza ili

Lipen tespit edilemedi

Lipniçe Lipnitza, Vratza ili

Lipovçe tespit edilemedi

Lopuşna Georgi Damyanovo, Montana ili

Lukovçe Smirnenski, Montana ili

Lüta Balya Vladimirovo, Montana ili

Mali Drenovetz aynı, Vidin ili

Malo Peştene aynı, Vratza ili

Mezra Mezdreya, Montana ili

Mokreş aynı, Montana ili

Müsülman General-Marinovo, Vidin ili

Nazır mahalesi Dunavtzi, Vidin ili

Nevaşir tespit edilemedi

Novo Bırdo tespit edilemedi

Novoselçe Novoseltzi Vidin ili

Nureddin tespit edilemedi

Ohoden aynı, Vratza ili

Oreşniçe Oreşetz, Vidin ili

Ozirovo-i balya Gorno Ozirovo, Montana ili

Ömer mahalesi tespit edilemedi

Plakuder aynı, Vidin ili

Portitofçe Portitovtzi, Montana ili

Prevala aynı, Montana ili

Rakitniçe Rakitnitza, Vidin ili

Rakovçe-i kebir Rakovitza, Vidin ili

Rasovo aynı, Montana ili

Receb mahalesi tespit edilemedi

Rogozinçe Rogozen, Vratza ili

Rska-i balya Dolna Riska, Montana ili

Ryanovçe Rayanovtzi, Vidin ili

Sabri paşa Botevo, Vidin ili

Sanatrına Slanotrın, Vidin ili

Selyanovçe Selyanovtzi, Vidin ili

Sinagofçe Sinagovtzi, Vidin ili
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Slatina-i balya Slatina, Montana ili

Smırden İnovo, Vidin ili

Sotuçino Gavril Genovo, Montana ili

Sreblyan tespit edilemedi

Stoil tespit edilemedi

Studeno buçe aynı, Montana ili

Sumet aynı, Montana ili

Şipot aynı, Vidin ili

Tatarcık Slana bara, Vidin ili

Tetra tespit edilemedi

Tırnyane Aynı, Vidin ili

Topolovçe Topolovetz, Vidin ili

Toşevçe Toşevtzi, Vidin ili

Turçin-i kebir Tzar Petrovo, Vidin ili

Vasilöfçe Vasiloftzi, Montana ili

Verençe-i sağır Gorna Verenizta, Montana ili

Vılçedırma Vılçedrım, kasaba, Montana ili

Vırbovçe Vırbovo, Çuprene ilçesi, Vidin ili

Vırbovçe Vırbovetz, Belogradçık ilicesi, Vidin ili

Vırtop aynı, Vidin ili

Vidvol Dunavtzi, Vidin ili

Vladişince Vladiçentzi, Vidin ili

Vodnyançe Vodnyantzi, Vidin ili

Vrıv aynı, Vidin ili

Yovaniçe İvanovtzi, Vidin ili

Zlakukya tespit edilemedi

Tablo 1
“Vidin” Önfonundaki Yoklama Defterleri 

Dosya Tarih Yerleşim yerleri

Vd 1/29 12 Kasım 1877 
Vidin kazasındaki Bukofçe, Dırjaniçe, Gaytaniçe, Gımzova, Gırça, 
Kerim bey, Koşava, Kutovo, Mali Drenofçe, Sanatrına, Sinagofçe, 
Vidbol ve Vırtop köyleri yoklama defteri.

Vd 1/70 Tarihsiz Rahova kazasındaki Gnoyniçe köyü yoklama defteri. Tapu senetleri 12 
Mart 1875’den sonra hazırlanmıştır.

Vd 2/62 3 Kasım 1877 Vidin kazasındaki Dinkofçe ve Rayanofçe köyleri yoklama defteri.

Vd 3/46 19 Temmuz 1867 – 
7 Temmuz 1868 Lom kazasındaki Drenofçe ve Çorlevo köyleri yoklama defteri.

Vd 4/17 Tarihsiz İvraca kazasındaki Malo Peştene ve Ohoden köyleri yoklama defteri.

Vd 4/92 Tarihsiz Lom kazasındaki Linova-i Bala köyü yoklama defteri.

Vd 5/61 Tarihsiz İvraca kasasındaki Gromşin köyü yoklama defteri.

Vd 6/57 Tarihsiz

Adliye kazasındaki Turçin-i kebir ve Zlakukya köyleri, İvraca 
kazasındaki Kunino köyü, Vidin kazasındaki Arçar, Bela Rada, 
Çorokalina, Dırjaniçe, Drajinçe, Florentin, Gırça, Güzeliya, Halva, 
Zlakova, Kalenik, Kapudanofçe, Kutovo, Koşava, Lipovçe Müslüman, 
Novo Bırdo, Plakuder, Rakovçe-i Kebir, Sinagofçe, Smırden, Tatarcık, 
Vidbol köyleri ve Boşnak mahalesi yoklama defteri. Tapu seneleri 17 
Nisan – 15 Mayıs 1866 döneminden önce hazırlanmıştır.

Vd 6/81 19. 6. 1867 Lom kazasındaki Gaytaniçe ve Dinkovo köyleri, Hasan, Kule ve İslam 
mahaleleri yoklama defteri.

Vd 7/36 Tarihsiz Berkofça kazasındaki Mezra köyü yoklama defteri.

Vd 8/1 Tarihsiz Berkofça kazasındaki Borofçe ve Vırbovçe köyleri yoklama defterleri.

Vd 8/118 Tarihsiz Lom kazasındaki Hasan mahalesi ve Topolofçe köyü yoklama defteri. 
Tapu senetleri 12 Eylül 1869’den sonra hazırlanmıştır.

Vd 8/141 13 Mart 1871 Lom kazasındaki Selyanovçe köyü yoklama defteri.

Vd 9/52 Tarihsiz Lom kazasındaki Vılçedırma köyü yoklama defteri. Tapu senetleri 12 
Eylül 1871’den sonra hazırlanmıştır.

Vd 9/53 12 Haziran 1875

Berkofça kazasındaki Bailofçe, Blatniçe, Bistriliçe, Buklyüfçe, 
Çelyüstniçe, Çiflik-i Selami, Dıbyak, Derbent, Gaganiçe, Guşaniçe, 
Kobilyak, Koşarnik, Kovaçiçe, Lopuşna, Lüta Balya, Ozirovo-i Balya, 
Portitofçe, Sotuçino, Stoil köyleri yokalama defteri.

Vd 9/72 Tarihsiz Berkofça kazasındaki Lüta Balya köyü yokalama defteri. Tapu senetleri 
12 Mart 1868’den sonra hazırlanmıştır.

Vd 9/78 Tarihsiz Berkofça kazasındaki Mezra köyü yoklama defteri.

Vd 10/1 Tarihsiz Rahovo kazasındaki Bızovinçe ve Gabrovniçe köyleri yoklama defterleri.

Vd 10/87 Tarihsiz Rahova kasazındaki Butan, Gayriye, Koren ve Lesuran köyleri yoklama 
defteri. Tapu senetleri 5 Mayıs 1867’den sonra hazırlanmıştır.

Vd 11/102 12 Mart 1877
Vidin yöresindeki araziler ve Vidin kazasındaki Arçar, Bela Rada, 
Bregovo, Bukoviçe, Hinovo, Sinagofçe, Smırden, Tırnyane köyleri ve 
Nazır mahalesi yoklama defteri.
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Vd 11/139 12 Mart 1874
Berkofça kazasındaki Borofçe, Buçinofçe, Buklyüfçe, Cedid, 
Çiflik-i Serdar, Çiflik-i Selami, Gaganiçe, Kara bacak, Lipen, 
Stoil, Sumer köyleri yoklama defteri.

Vd 11/173 4 Aralık 1877 Vidin kazasındaki Plakuder köyü yoklama defteri.

Vd 12/5 1 Haziran 1872 Belogradçık kazasındaki Oreşniçe köyü yoklama defteri.

Vd 12/105 Tarihsiz
Berkofça kazasındaki Govejda köyü yokalama defteri. 
Tapu senetleri 13 Temmuz – 12 Ağustos 1873 döneminde 
hazırlanmıştır.

Vd 13/17 Tarihsiz
Lom kazasındaki Labaç köyü ve Derviş mahalesi yoklama 
defteri. Tapu senetleri 13 Mart – 12 Nisan 1870 döneminde 
hazırlanmıştır. 

Vd 14/77 Tarihsiz Rahova kazasındaki Kozluca köyü yoklama defteri.

Vd 14/111 Tarihsiz Vidin şehri ve Vidin kazasındaki Bela ve Tetra köyleri 
yoklama defteri 

Vd 15/90 1 Nisan 1875 Belogradçık kazasındaki Vırbovçe köyü yoklama defteri

Vd 91/22 1-31 Ağustos 1871

Berkofça kazasındaki Balöfçe, Banya, Baylofçe, Belitince-i 
zir, Berberdan, Bırzine, Blatniçe, Borofçe, Buçinofçe, 
Buklüfçe, Cedid, Çelüstniçe, Çiflik-i Selami, Çiprovçe, 
Çuriyan, Derbent, Dıbyak, Draşançe, Gaganiçe, Guşaniçe, 
Haciler, Jabofçe, Jelezna, Kaliman, Kara Bacak, Kotenofçe, 
Kostinçe, Kovaçiçe, Kutlofçe-i bala, Leskofçe, Lopuşna, 
Mezra, Prevala, Sreblyan, Stoil, Riska-i byala, Rogozinçe 
köyleri yoklama defteri.

Vd 93/34 12 Kasım 1877 Vidin kazasındaki Gaytaniçe köyü yoklama defteri.

Vd 97/17 24 Ocak 1876 ve 
4 Aralık 1877 

Vidin kazasındaki Çunguruz ve Hinova köyleri yoklama 
defteri.

Vd 98/12 Tarihsiz Vidin kazasındaki İzvor ve Şipot köyleri yoklama defteri.

Vd 103/20 Tarihsiz
Rahova kazasındaki Makreş ve Vılçidırma köyleri ve Recep 
mahalesi yoklama defteri. Tapu senetleri 1871’den sonra 
hazırlanmıştır.

Vd 112/10 11 Mart 1868 Adliye kazasındaki Turçin- i kebir köyü, Vidin kazasındaki 
Halva, Koşava, Müslüman, Smırden köyleri yoklama defteri.

Vd 113/2 5 Aralık 1875 Vidin kazasındaki Gomotarçe köyü yoklama defteri.

Vd 117/5 31 Aralık 1875 Vidin kazasındaki Güzeliya köyü yoklama defteri.

Vd 119/1 Tarihsiz

Belogradçık kazasındaki Oreşniçe köyü, İvraca kazasındaki 
Kunino köyü, Vidin kazasındaki Bregovo, Bukofçe, 
Dyankofçe, İzvor, Lipofçe, Mali Drinovçe, Müslüman, Novo 
Bırdo, Novoselçe, Sinagofçe, Smırden, Vidbol, Vladişinçe 
koyleri ve Nazır mahalesi yoklama defteri. Tapu senetleri 12 
Mart 1871’den sonra hazırlanmıştır.

Vd 122/3 13 Mayıs – 
12 Kasım 1859

Belogradçık, Lom, Lovça, Sahra, Nikopol ve Selvi 
yörelerindeki araziler yoklama defteri

Vd 123/2 4 Aralık 1877 Vidin kazasındaki Smırden köyü yoklama defteri

Tablo 2 “Vidin” Önfonundaki Öşür Defterleri

Dosya Tarih Ürünler Yerleşim yeri

Vd 1/61 24 Ekim 1870 Mısır Vidin kazasındaki Güzeliya 
köyün öşürü.

Vd 1/120 Kesin bir tarih 
belirtilmemiş

Buğday, arpa, kaplıca, yulaf, 
mısır, saman, bal, üzüm, 
lahana, meyve ve sebze

Mali 1277-1279 yıllarıda 
Lom kazasındaki Vodnyançe 
köyüde alınan öşür.

Vd 2/29 13 Ocak 1871 Çavdar, yulaf, kaplıca Berkofça kazasındaki köylerin 
öşürü müzayedesi defteri.

Vd 2/66 13 Kasım – 
12 Aralık 1871

Buğday, arpa, darı, mısır, 
saman, kenevir, kenevir 
tohumu, mercimek, fasulye, 
soğan, sarımsak, lahana, 
biber, üzüm, bal

Rahova kazasındaki Lipniçe 
köyünde alınan öşür.

Vd 2/76 9 Aralık 1871

Buğday, arpa, kaplıca, 
yulaf, mısır, saman, kenevir, 
kenevir tohumu, bostan, 
üzüm, bal, biber, soğan

Berkofça kazasındaki 
Buçinofçe köyünde alınan 
öşür.

Vd 3/64 Kesin bir tarih 
belirtilmemiş

Buğday, arpa, kaplıca, yulaf, 
mısır, saman, üzüm, lahana, 
bal, meyve ve sebze

Mali 1277-1279 yıllarında 
Lom kazasındaki Studeno 
buçe ve Verençe-i sağır 
köylerinde alınan öşür

Vd 4/20 Kesin bir tarih 
belirtilmemiş Mısır

Mali 1286 yılında1 Vidin 
kazasındaki Smırden köyü 
alınan öşür.

Vd 4/90 12 Aralık 1871

Buğday, arpa, çavdar, yulaf, 
darı, mısır, saman, üzüm, 
fasulye, kenevir, kenevir 
tohumu, mercimek, arpacık, 
soğan, bal, meyve ve sebze

Berkofça kazasındaki Çuriyan 
köyünde alınan öşür.

Vd 4/120 10 Ağustos – 
8 Kasım 1868 Mısır

Vidin kazasındaki Arçar, 
Rakitniçe ve Rakoviçe 
köylerinde göçmenlerin 
ödeyecekleri öşür.

Vd 6/48 Kesin bir tarih 
belirtilmemiş

Buğday, arpa, kızılca, mısır, 
soğan, biber, kenevir, kenevir 
tohumu, saman, fasulye, bal, 
sarımsak

Mali 1293 yılında2 Adliye 
kazasındaki Turçin-i kebir 
köyünde alınan öşür.

Vd 6/69 Tarihsiz

Buğday, arpa, çavdar, yulaf, 
mısır, saman, üzüm, fasulye, 
kenevir, kenevir tohumu, 
soğan, bal, ceviz, erik, biber, 
lahana, şeftali, elma, armut

Berkofça kazasındaki 
Sreblyan köyünde alınan öşür.

Vd 7/1 Kesin bir tarih 
belirtilmemiş

Buğday, arpa, yulaf, mısır, 
saman, üzüm, kenevir, bal, 
biber, erik

Mali 1287 yılında3 Berkofça 
kazasındaki Banya köyünde 
alınan öşür. 
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Vd 7/2 Kesin bir tarih 
belirtilmemiş

Mahlut hububat, arpa, darı, mısır, 
fasulye, saman

Mali 1287 yılında Berkofça 
kazasındaki Ahmediye köyünde 
alınan öşür.

Vd 7/81 Kesin bir tarih 
belirtilmemiş

Buğday, arpa, mısır, saman, 
fasulye, kabak

Mali 1287 yılında Berkofça 
kazasındaki İhsaniye köyü alınan 
öşür. 

Vd 8/44 19 Ekim – 
3 Kasım 1872 Mısır Vidin kazasındaki İzvor köyünde 

alınan öşürü.

Vd 9/1 25 Ekim 1870 Bal, üzüm, saman, fasulye, biber, 
lahana

Vidin kazasındaki Muslüman 
köyünün öşürü.

Vd 10/90 13 Ağustos – 
12 Eylül 1875 

Buğday, arpa, mısır, üzüm, saman, 
bostan, soğan, biber, fasulye, 
mercimek, sarımsak

Vidin kazasındaki Hinova köyünde 
alınan öşür.

Vd 10/116 28 Ekim 1863 Buğday, arpa, yulaf, mısır, saman, 
bal

Vidin kazasındaki Toşefçe 
köyünün öşürü.

Vd 11/20 Kesin bir tarih 
belirtilmemiş

Buğday, arpa, mercimek, fasulye, 
mısır, bostan, üzüm, kenevir, 
kenevir tohumu, saman, soğan, 
sarımsak, darı

Mali 1293 yılında Vidin 
kazasındaki Gomotarçe köyünde 
alınan öşür. 

Vd 11/21 9 Aralık 1871

Buğday, arpa, çavdar, kaplıca, 
yulaf, mısır, kenevir, kenevir 
tohumu, biber, saman, bal, üzüm, 
ceviz, erik, armut, elma, ayva, 
kabak, şeftali, bezelye, turp, lahana, 
fasulye, soğan, salatalık, patates, 
sarımsak, soğan, bakla, pancar, 
mercimek

Belogradçık kazasındaki Çupren 
köyü ve Berkofça kazasındaki 
Çelüstniçe köyünde alınan öşür. 

Vd 12/30 14 Ekim 1872 Mısır Vidin kazasındaki Arçar köyünün 
öşürü.

Vd 12/99 6 Eylül 1876

Buğday, çavdar, arpa, kaplıca, 
yulaf, mısır, bostan, kenevir, 
kenevir tohumu, ceviz, sarımsak, 
soğan, mercimek, fasulye, boya 
kökü, üzüm, bal, saman

Mali 1286-1288 ve 1291 
yıllarında4 Vidin sancağındaki 
köylerinde alınan öşür.

Vd 13/39 6 Ocak 1871 Saman, üzüm, bal, fasulye, biber, 
lahana, susam

Vidin kazasındaki Plakuder 
köyünün öşürü 

Vd 15/50 Tarihsiz Saman, üzüm, bal, bostan, kenevir, 
kenevir tohumu

Vidin kazasındaki Gaytaniçe, 
Glotinçe, Jeglinçe, Sabri paşa, 
Yovanofçe köylerinde alınan öşür.

Vd 91/1 8 Aralık 1871

Buğday, arpa, üzüm, bostan, mısır, 
mercimek, saman, fasulye, soğan, 
patates, zerdali, biber, kestane 
kabak, kenevir, kenevir tohumu

Vidin kazasındaki Hinova köyünde 
alınan öşür.

Vd 95/34 7 Aralık 1870 Mısır Vidin kazasındaki Vrıv köyünün 
öşürü.

Vd 96/26 28 Eylül 1870
Bal, üzüm, kenevir, kenevir 
tohumu, fasulye, soğan, mercimek, 
kabak, ayva, lahana

Vidin kazasındaki Baley köyünde 
alınan öşür.

Vd 99/12 25 Ocak 1870 Mercimek, fasulye, bostan, saman Vidin kazasındaki Koşava 
köyünün öşürü.

Tablo 2 - devamı

Vd 99/8 Kesin bir tarih 
belirtilmemiş

Buğday, arpa, mısır, saman, 
kenevir, yulaf, bostan, fasulye, bal

Mali 1277-1279 yılında Berkofça 
kazasındaki Eflak köyünde alınan 
öşür. 

Vd 99/13 22 Kasım 1870

Patates, patlıcan, salatalık, biber, 
yeşil mısır, sarımsak, soğan, 
bostan, bakla, bamya, yeşil fasulye, 
arpacık, lahana, üzüm, bezelye, 
nahud, arpa, saman 

Vidin şehri öşür defteri

Vd 99/27 10 Kasım 1870 Saman, bal, biber, lahana, soğan, 
üzüm

Vidin kazasındaki İzvor köyünün 
öşürü.

Vd 100/13 20 Aralık 1870 Saman, fasulye, bostan, mercimek, 
kabak, ayva, ceviz, üzüm

Vidin kazasındaki Florentin 
köyünün öşürü.

Vd 100/18 22 Ekim 1872 Mısır
Vidin kazasındaki Çerkes, 
Florentin, Kerim bey, Sabri paşa 
köylerinde alınan öşür.

Vd 106/2 Kesin bir tarih 
belirtilmemiş Üzüm Mali 1289-1290 yıllarında5 Vidin 

şehrinde alınan öşür.

Vd 108/3 16 Aralık 1870 Mısır Vidin kazasındaki Arçar köyünün 
öşürü 

Vd 108/12 5 Aralık 1877
Fasulye, arpa, kenevir, kenevir 
tohumu, üzüm, bostan, mısır, 
saman, buğday, bal, mercimek

Vidin kazasındaki Kerim bey 
köyünün öşürü 

Vd 110/9 24 Kasım 1870
Saman, bal, lahana, arpacık soğan, 
su soğan, fasulye, patates, bostan, 
sarımsak, patlacan, biber, salatalık

Vidin şehri, Kum bayır mahalesi, 
Bereket, Çunguruz, Dinkofçe, 
Dyankofçe, Gırça, Gramada, 
Gımzova, Kapudanofçe, Kerim 
bey, Novoselçe, Plakuder, Sabri 
paşa, Sinagofçe, Smırden, 
Tatarcık, Tırnyane, Vidbol 
köylerinde alınan öşür.

Vd 116/3 Kesin bir tarih 
belirtilmemiş

Saman, mercimek, kenevir, kenevir 
tohumu, lahana, fasulye, kabak, bal

Mali 1286 yılında Vidin 
kazasındaki Bregovo köyünde 
alınan öşür.

Vd 118/22 Kesin bir tarih 
belirtilmemiş

Buğday, arpa, ulaf, kaplıca, çavdar, 
darı, mısır

Mali 1287 yılında Vidin 
sancağındaki köylerinin öşürü.

Vd 123/1 13 Ağustos – 
12 Eylül 1871

Mahlut hububat, buğday, arpa, 
mısır, saman, bostan, fasulye, 
patates, bal, biber, mercimek, 
patlıcan, zerdali, ayva, salatalık, 
soğan, ceviz, sarımsak, üzüm, 
bakla 

Vidin kazasındaki Sanatrına 
köyünün öşürü.
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Tablo 3
Oryantal Bölümü Sınıflandırılma Şemasının Maddelerine ait Olayla Girişimler

Konu Olayla Girişimler

İktisat

Miri topraklar

Tahrir-i Emlak kaleminin kurulması ve görevlilerinin atanmaları; tapu senetlerinin 
çakırılmalarıyla bedelleri ve yoklama defterlerinin hazırlanmalarına dair talimatlar; yerliler 
arasında ya da yerlilerle göçmenler arasında miri toprakların yetiştirilmeleri ile ilgili baş 
gösteren anlaşmazlıklar; “gospodarlık” topraklarının kamulaştırılmasıyla sahiplerine 
bedellerinin odenmesi.

Ormancılık, 
tarımcılık ve 
hayvancılık

Kereste kesilmesi ve kereste ticaretinin kontrol altına alınması; ormanlık alanların yangınlara 
karşı korunması; orman memurlarının ücretleri; Rusçuk’taki Nümune çiftliği için ithal edilen 
makinalar; Eflak ve Boğdan’a giden bahçıvanlar; tütün yetiştirilmesi amacıyla devletçe 
sağlanan tohumların köylülere dağıtılmaları; şiddetli yağmurlar başlamadan önce tarımsal 
ürünlerin tarlalarla bahçelerden kaldırılmaları; Sultan çiftliklerindeki işçilere temettüat 
vergisinin uygulanması; hayvanların yetiştirilmeleriyle hastalıkları; mısır koçanlarındaki 
hastalığa karşı önlemler.

Zanaat, üretim 
atölyeleri ve işçiler

1873 Viyana Dünya Sergisine gönderilen ürün örnekleri; Beykoz’daki mum fabrikasına 
yağ ile Filibe’deki aba fabrikasına yün sağlanması; güherçile üretimiyle Hezargrad’daki 
güherçile fabrikasının onarımı; tütün fabrikasının kurulması; İvraca’da bulunan bir fabrikanın 
problemleri; ateş değirmeninin onarımıyla aylık kirası; demir, fıçı, ipek, kerpiç tuğla üretimi; 
mevsimlik işçilerin yolculuğu; çalgıcılar ve fabrika memurlarıyla işçilerine temettüat 
vergisinin uygulanması.

Madencilik Bazı bölgelerde maden ocaklarının var olmalarıyla iligili araştırmalar; elde edilen maden 
örneklerinin İstanbul’a gönderilmeleri.

Ticaret

Serbest ticaretin engellenmesi; Rusya’ya çeşitli ürünlerin ihracatı; nehir ulaşımından 
faydalanarak bazı Avrupa ülkelere hububat ihracatı; Macaristan’dan atlar satın alınması; 
Vidin ile Eflak arasındaki at ticareti; Braila’daki bir tüccara mallar gönderilmesi; tüccarlara 
murur tezkerelerinin çıkarılmaları; tüccarların Uzuncaabad panayırına yollanmaları; Avustrya 
vapur şirketiyle getirilen ve belli bir süre içinde gümrük şubesinden kaldırılmayan malların 
mülkiyeti; bazı tüccarların iflasları, yolsuzluk pratikleriyle ticaret kurallarına uymamaları, 
kontratlarını yerine getirilmemeleri ve ortaklara tehditleri; belli ürünlerin sahipliğiyle ilgili 
çekişmeler; tüccarlara saldırılar, mağazaların ve son kullanma tarihi yaklaşan peksimatların 
satılması; hayvan, hububat, tuz ticareti; barut, cibre, ekmek, hayvan, hububat, rakı, saman, 
soğan, şarap, un ve yağın fiyatları; vergi ve gümrük kaçakçılığı suçlamasıyla şarap, rakı ve 
başka mallara el konması; tuz, tütün, kereste ve başka ürünlerin kaçakçılığı; tuz idhalına dair 
talimat; malların Tatarlarca taşınmaları.

İnşaat ve 
bayındırılma

Mühendislerle yardımcılarının ücretleriyle çalışmaları; hükümet ve belediye konakları, 
şehir kapıları, hanbarlar, ateş değirmenleri, köprüler, hamamlar, hapishaneler, su yolları, 
fırınlar, dabağhaneler, sanayihane, salhanelerin inşaatıyla onarımı; inşaat malzemelerinin 
çıkarılmalarıyla taşınmaları. 

Afetler

Şiddetli yağmurlar ve su baskınları nedeniyle yolların kapatılması, kamu ve özel binalarla tarımsal ürünlerin yok 
edilmeleri gibi mal kayıplarına karşı önlemler; Ada kala adasındaki tabyaların su altında kalmaları; su baskınına 
uğrayan yerlere bir askeri katibin yollanması; orman yangınları; hastaneyle şehir mahalelerindeki yangınlar, mal 
kayıpları ve önlemler; olağanüstü soğuk kış; yaz sıcaklığıyla şiddetli kuraklık; kar fırtınasında kaybolan insanla 
hayvanların aranmaları; devlet hambarlarındaki hububatların rutubetten korunmaları.

Ulaşım ve İletişim

Kara ulaşımı:
Demiryoluyla kara yolları ve menzilhanelerin inşaatı; yol ve demiryolları memurların 
atanmalarıyla emekliliğe ayrılmaları ve onlara temettüat vergisinin uygulanması; yolların 
kardan temizlenmeleri; kirahanelere gerekli malzemelerin sağlanmaları.

Nehir ulaşımı:

İstanbul tersanesine gerekli araçlarla malzemelerin tüccarlarca sağlanmaları; Tuna tersanesiyle 
Nehir İdaresi şubelerinin finansmanı; Tuna nehri seviyesinin devamlı olarak ölçülmesi; 
kayıkla vapur ve rıhtımların inşaatıyla onarımı; vapurlara amblemlerin takılmaları; vapurların 
kiralanmaları; yabancı varup şirketlerinin Tuna nehrinde hareketi; Tuna nehrinde süreklenen 
buz parçaları nedeniyle vapur seferlerinin durdurulmaları; Tuna nehrinde tehlikede olan 
mavnaların kurtarılmaları; Tuna nehrinde işletilen özel bir vapurun karaya oturması; Ogosta 
ve Tuna nehirlerinde yolcu taşımasının kontrol altına alınması; Timok ve İskır nehirlerinde 
işletilecek kayıkların satın alınmaları; bir liman reisinin atanmasıyla ücretinin sağlanması; 
vapur görevlilerine pasaport çıkarılması.

Posta:

Posta hizmetlerinin düşük kalitesine karşı şikayet; posta ağıyla hizmetlerinin iyileştirilmeleri; 
posta şubeleri için bina kiralanması; Avrupa’daki Osmanlı elçiliklerine mektuplar ve 
özel mektupla paketlerin Tuna nehrinde hareket eden vapurlarla yollanmaları; postanın 
Ogosta nehrindeki kayıklarla belli noktalara ulaştırılması; posta seferleri; mektuplara pul 
uygulanmasıyla posta ücretlerinin kurallara uygun olarak toplanmaları ve açıklanmaları; 
yabancı posta şirketlerinin sundukları hizmetlerinin kontrol altına alınmaları; 1877-1878 
Osmanlı-Rus savaşı sırasında posta hizmetlerinin devamlılığı. 

Telgıraf:
Telgıraf memurlarının eğitimi ve atanması, emekliliğe ayrılmaları ve ücretleri; telgıraf 
şubeleriyle hatlarının onarımıyla devamlı bakımı; telgıraf çekilmesi kuralları; 1877-1878 
Osmanlı-Rus savaşı sırasında telgıraf hatlarının onarımı.

Mali işlerle işlemler

Vergileme:

Üç yıllık vergi bedelinin ortalama değerinin belirlenmesi; köylerin vergi paylarının 
hesaplanmaları; çeşitli vergilerin müzayedeye sunulmaları; mültezimlerle yerli vergi 
memurlarının onaylanmaları; mültezimlerin yolsuzluk pratikleri; vergi gelirlerinin 
açıklanmaları ve yerel sandıklara ya da devlet hazinesine yatırılmaları; toplanan vergi 
gelirlerinin bazı eksiklikleri; köylerde okur yazar kişinin eksikliği nedeniyle öşür 
defterlerinin hazırlanmalarında yaşanan güçlükler; vergileme amacıyla hayvan sayımı ve 
araziyle emlakların yoklanmalarıyla ilgili çalışmaların yürütülmeleri; vergilerin indirilmeleri 
hakkında dilekçeler; bakiyelerin toplanmalarıyla vergilerini ödemeyen kişilerin aranması.

Vergiler:

Çingene cemiyetinin askeri bedeli, yayla ve otlakiye, balık ve yabani hayvan avlama bedeli, 
tetra, tütün, ipek tohumları, keremitler, yün, kereste, bağ, saman ve kök boya vergi bedeli, 
içkiler, canavar, ağnam, hububat, kovan, bostan, kenevir ve kenevir tohumu, soğan, arpacık, 
sarımsak, fasulye, bezelye, bamya, nahut, bakla, mercimek, patlıcan, kabak, biber, salatalık, 
vişne, patates, pancar, kereviz, domates, lahana, ceviz, ayva, elma, erik, şeftali, armut, 
zerdali, muşmula, turp ve alabaş öşürü. 

Çeşitli gelirler:
Kirahanelerin gelirleri; temettüat vergisi, kira, gümrük, belediye vergileriyle nakdi cezaların 
uygulanmaları; çeşitli eşyaların açık artırmaya konulmaları; pasaport, murur tezkereleriyle 
tapu ve vergi senetlerinin bedelleri. 

Yerel sandıklar:
Sermayelerinin sağlanmaları; menafi, belediye, kaza ve eytam sandıkları bilançosu; 
bu sandıklara borçların toplanmaları; sermaye çalması suçlamalarıyla müdürlerinin 
uzaklaştırılmaları.

Mali işlerle işlemler

Devlet giderleri:
Avrupa’daki Osmanlı elçiliklerinin bütçeleri; eshamların bedeliyle mali işlemleri; Timar 
ve ziamet sahiplerine tazminatlar; memur maaşlarının yüzde beşle azaltılmaları; hububat 
öşürünün devlet hambarlarına taşınmasıyla korunması.
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Yerel giderler:

Devlet hazinesine nakit gönderilmesi; yerel makamlara gerekli kırtasiye, mum, kömür 
ve başka malzemelerin bedeliyle memurların yol ve günlük masrafları gibi ödenmesi; 
gaz fenerlerinin sağlanmayla bakımları; vergi gelirleriyle çeşitli acil gereksinimlerin 
karşılanmaları; yerleşim yerlerinin bayındırılmalarında kamulaştırılan emlaklar için 
tazminat; mühürlerin hazırlanıp gönderilmeleri.

Bilanço ve mali 
senetler

Mali senetlerin bastırılmasıyla, gönderilmeleri ve doldurulmaları; mali senetlerin bedeli; kira 
ücretlerinin kesinleştirilmeleriyle kontratların hazırlanması; devlet bütçesinin tasarlanmaları; 
kaymelerle altın ve gümüş paraların karşılığı.

Sosyal Sorunlar

Demografi ve 
gelenekle

Nüfus sayımıyla nüfus defterlerinin doldurulmaları ve memurların çalışmalarına dair talimat; 
nüfusun sayısıyla mesleki ve dini özellikleri; Çingenelerin belli yerlere yerleştirilmeleri; kız 
çeyizine dair talimat; kız kaçırılmasına karşı önlemler.

Sosyal 
yardımlaşma

Yardıma muhtaç köylülere gıda dağıtılması; uygun fiyatta yiyecek sağlanması; Girit’teki 
Müslümanlarla açlık içinde kalan Anadolu ahalisine yardım; menafi sandıklarının 
yardımlarıyla ekin tohumlarının satın alınmaları; yetimlerin vesayeti; yetimlere ve ölü 
memurların ailelerine mali yardım.

Hukuk

Ceza davaları: Çalma, soygun, öldürülme, tecavüz, kaçırma, özel emlaklara saldırı, kalp akçelerin 
bastırılmaları; yasa dışı toplantıların soruşturulmaları.

Sivil davalar:
Araziyle emlak sahipliğinin tespit edilmesi; emlakların kiralanmalarıyla satışı; nakdi ve ayni 
borçların ödenmeleri; mirasların paylaştırılmaları; evden kaçma; nafakalar; çocuk vesayeti 
davaları; Vidin gazinosu sahibinin kovulması; Ziştovi’de ve Nikbolu’da çıkan anlaşmazlıklar.

Davaların gidişi: Soruşturmaya çağrılma; dava açılması; yargıların yerine getirilmeleriyle sürelerinin sona 
ermeleri. 

Görevliler, dava 
ücretleri:

İzhariye senetlerinin toplam bedeli; mahkeme gelirlerinin kontrolü; oturum saatleri; Vidin’de 
Ticaret Mahkemesinin kurulması; mahkeme görevlilerine hakaretler, atanmayla ayrılmaları 
ve maaşları; Deavi Meclisi ve Meclis-i Temeyiz üyelerinin seçilmeleri; 

Yerel Yönetim

İdari bölgeler: Etropole kazasının kurulması.

Yerel memurlar:

İdari ve mali memurlarla kaymakamlar ve mutassarıfların atanmaları, disiplinleriyle takdiri, 
işlemlerine kontrolü, yetkilerini kötüye kullanmaları, işten atılmalarıyla ücretleri; belli 
saldırılar; Kaza ve Sancak İdari Meclislerine üyelerin seçilmeleri; Vidin Sancağı İdare 
Meclisine üye olan Yahudilerin görevlerine yeniden atanmaları; memurların künyelerini 
içeren defterlerin hazırlanmaları; 1859 yılında Vidin, Belogradçık, Berkofça, Lom ve 
Rahova kazalarındaki köy muhtarları.

Çeşitli olaylar:

Resmi kutlamaların düzenlenmeleri; 1856 Hatti Humayun ile birlikte taşraya gönderilen 
açıklama; hayvan sahiplerine verilen senetlerle hayvanlara damga konulması; devlet 
hambarlarındaki hububatın miktarı hakkında rapor; Bab-i Aliye’ye mazbata sunulması 
kuralları.

Polis ve İtfaiye

Teşkilatıyla lojistiği:
Bazı köylerde zaptiye hanları, karakollarla hapishanelerin inşaatı, onarımıyla gereksinimleri 
ve zaptiyelerin yol masraflarının karşılanmaları; bir pasaport memurunun yolsuzlukları; 
yangın söndürme cihazlarının modernleştirilmeleri. 

Z a p t i y e l e r i n 
görevleri:

Görevlerinin tam olarak yerine getirilmelerine dair talimat; Osmanlı sınırından kaçak 
olarak geçenler, pasaportsuz yabancılar, hapishaneden kaçanlar, başıboş gezenler, suçlular 
ve eşkiyaların ele geçirilmelerine tedbirler; suçluların sancak merkezine, başıboş gezenlerin 
memleketlerine yollanmaları; yol ve hapishane güvenliğiyle asayişin sağlanması; silah 
kaçakçılığının önlenmesi; yakışıksız davranış suçlamasıyla göz altına alınması; hırsız evinin 
taranması; casusların takip edilmeleri; kaybolan insanların aranmaları; suç nedenlerinin ve 
mal kayıpların ilk soruşturulmaları.

Belli belgelerin 
hazırlanmaları:

Murur tezkerelerinin hazırlanmalarına dair Osmanlıca ve Fransızca olarak yayımlanan bir 
talimat ve uygulanması; pasaport çıkarılmalarıyla kontrolü.

Askeriye

Askeri birlikler 
ve sosyal 
yardımlaşma:

Birliklerin teşkilatıyla talimatı; askerlerin atanmaları, maaşlarıyla tatil izinleri, emekliliğe 
ayrılmaları, birliğinden atılmalarıyla firarların cezalanmaları; ölü askerlerin ailelerine yardım 
sağlanması; yerli Müslümanlar, Çerkes, Tatar ve Abazeler gibi göçmenlerle Müslüman 
Çingenelerin askere alınmaları; İsveç uyruklu birinin Osmanlı ordusuna yazılması isteği; 
Anadolu birliklerinin Vidin bölgesine sevki, yerli ve yeni gelen birliklerin yerlerinin tayini 
ya da değiştirilmeleri; Tuna kıyıları güvenliğinin kordon birlikleriyle sağlanması; askeri 
defterlerin hazırlanmalarına dair talimat; gönüllülerin 1864 Osmanlı-Kara Dağ savaşına 
katılmaları. Belgrad ve Smederevo’dan dönen askerlerin geçimi ve Sırbistan’da kalan 
emlaklarıyla arazileri için tazminatlar.

Lojistik:

Kışlalarla tabyalar ve Tuna kıyıları boyunca bekçi kulelerinin inşaatı ve onarımı; kaleler, 
askeri hastaneler, toplar ve savaş vapurlarının onarımı; ayni ve nakdi yardım toplanması; 
Rusçuk islahhanesi öğrencilerinin hazırladıkları elbiselerle ayakkabıları; para, hayvan, gıda, 
arabalar, kilimler, elbise, uygun fiyatta olan kumaş, silah ve mühimmatların sağlanmaları; 
tüccarların tedarik ettikleri malzemelerle yiyeceklerin bedelinin karşılanması; kordon 
birliklerle askeri hastanelere odun, hasta askerlere tedavilerinin sağlanmaları; 

Kırım savaşı:

Anadolu birliklerinin Rumeli’ye sevki; Müslümanların İngiliz birliklerine katılmaları; 
Fransız birliklerine hayvan sağlanması; Fransız askerlerinin hastanelere alınmaları; 
Sevastopol şehrine askeri hücümler; İngiliz yardımının bedeli; Rus top ateşiyle harap edilen 
Silistere kalesinin onarımıyla yerlilere yardım; bazı ailelerin Eflak ve Sırbistan’a kaçmayla 
geri dönmeleri.

1876 Osmanlı-
Sırbistan savaşı:

Askeri harekatlar ve Çerkeslerin rolü; sınır bölgelerindeki köylerin ateşe verilmeleriyle 
ailelerin Sırbistan’a kaçırılmaları; saldırıya uğrayan köylerde mal kayıplarının tespiti ve geri 
dönen köylülere yardım; savaş masrafları raporu; Sırplara yardım suçlamasıyla göz altına 
alınanların soruşturulmaları; Sırbistan göçmenleri savaşa katılmaları. 

Milli propaganda
Komitacılarla din adamlarının Rusçuk’tan Tırnova’ya ilerlemeleri; komitacıların İvraca Balkanında takibi; bahçıvan 
elbiseli komitacıların Osmanlı-Eflak sınırından geçmeleri niyeti hakkında ihbar; Bükreş’te bastırılan “Napredık” 
gazetesinin içindekileriyle ilgili bilgiler; Bukreş’te bastırılan “Bulgaristan” gazetesiyle Yunan gazeteleri ve Eflakla 
Sırbistan’da hazırlanan bazı kitapların Osmanlı topraklarında yayınlanmalarına yasağı; yurtdışındaki gazetelerde 
yayınlanan Sultana karşı makaleler; Bulgarların Müslümanlara karşı kışkırtılmaları ve olayın soruşturulması. 

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı

Savaş harekatları:

Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan etmesi hakkında genel bir bildiri; Osmanlı 
kıyıları, İvraca ve Plevne’nin top ateşine tabi tutulmaları; Rahova’daki tahribatlar; Rus 
birliklerinin çesitli şehirlere doğru ilerlemeleri; Osmanlı birliklerinin sevkinin yavaşlanması; 
Anadolu birliklerinin masraflarıyla, silah ve gıda gereksinimlerinin karşılanmaları; Eski 
Zağara civarındaki Rus harekatları; belediye, menafi ve eytam sandıklarının sermayelerinin 
Vidin’e biriktirilmesiyle korunması.

Plevne kuşatması

Plevne’ye silah, gida, yardım birliklerinin yollanmalarıyla Rus hücümleri; Fransız bir 
doktorunun Plevne’deki Osmanlı birliklerine katılması; Osman Paşa’nın harekatları hakkında 
bilgiler; Çerkeslerin silahlandırılmalarıyla Plevne’ye sevki ve ödevleriyle disiplinine dair 
talimatlar; Süleyman Paşa komutanlığı altındaki birliklerin Kara Dağ’dan Plevne’ye sevki. 
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Sivil boyutlar:

Tuna kıyıları boyunca oturan ve Haziranla Temmuz aylarında Rus top ateşine tabi tutan 
Müslüman ahalisinin iç yerleşim yerlerine sığınması; İvraca ahalisinin Berkofça’ya ve 
Sırbistan’a kaçması; hırsızlık olaylarıyla ahalinin korkusu; savaş günlerinde göçmen sayısının 
sınırlanmasına önlemler; Müslümanların Edirne’ye ve İstanbul’a taşınmaları, geçeci olarak 
barındırılmalarıyla günlük gereksinimlerinin karşılanmaları; 

Göçmenler

Kırım ve Kafkasya 
göçmenleri

Yerleştirilmeleriyle tarım gelenekleri ve sağlık hizmetleri; ev, cami, mektep, çeşmelerin 
yapılmalarıyla imamların atanmaları; arazi dağıtılmasıyla yardım toplanması; yardım olarak 
sağlanan esyaların satılmalarına karşı önlemler; borçlarının ödenmeleri; zayıf hasalattan 
dolayı mısır sağlanması; vergilerden muaf üç yıllık dönem; vergilerinin toplanmalarıyla bazı 
yolsuzluklar; Muhacir komisyonuna ait ateş değirmeninin bakımı; suç işlemeleriyle başı 
boş gezenlerine karşı önlemler; yerel makamlara itaatsızlıkları; köle sahipliği; kölelerinin 
kaçmalarıyla serbest bırakılmaları; serbestçe yolculuk etmeleriyle Kırım va Kafkasya’ya geri 
dönmelerine karşı önlemler. 

Sırbistan 
göçmenleri:

Yerleştirilmeyle yardımlaşmaları ve yeterli geçimlerinin sağlanmasına kontrolü; Belgrad 
Müslümanlarının memleketine dönmeleri isteği; Belgrad ve yöresindeki emlaklarıyla arazileri 
için tazminat. 

Başka göçmen 
grupları:

Hristiyan köylülerinin Eflak tarafına kaçak olarak geçmeleri; Eflak’tan kaçan köylülere arazi 
dağıtılmasıyla sosyal yardımlaşmaları, Osmanlı tebaalığına kavuşturulmaları isteği; Rusya’ya 
gidip geri dönen Bulgar köylülerinin problemleri.

Dış politika

Osmanlı- Sırp 
ilişkileri:

Sırbistan haracının Vidin’den İstanbul’a gönderilmesi; Osmanlı-Sırp sınırından geçiş 
kuralları ve sınır boyunca karakolların kurulmaları; sınır olayları; Sırp çetelerine kontrol; 
köylülerin Sırbistan’a kaçmalarına karşı önlemler; hafiyelerin masraflarıyla Sırbistan’daki 
etkinlikleri; Rusçuk yoluyla Istanbul’a giden Sırpların niyetleriyle görevleri hakkında 
bilgiler toplanması; Sırbistan’a tuz ambargosunun uygulanması; Eflak’tan Sırbistan’a 
silah, Avustrya’dan mühimmatların ithali; Sırbıstan’a kaçan, ayaklanma niyetindeki 
kişilerin tespiti; Timok nehri ve sınır boyuncadaki arazi ve hayvan sahipliği gibi sorunların 
düzletilmeleri.

Osmanlıların 
başka ülkelerle 
ilişkileri:

Osmanlı-Eflak sınırından geçiş kuralları; haydutların Eflak’tan gelip geri kaçmalarına 
karşı önlemler; Rus konsolosuyla ilişki kuran firarilerin soruşturulması; Rus hafiyelerinin 
ele geçirilmeleri; Rusya’dan göç eden Hristiyanlara memleketlerine ziyaret izni; Yunan 
tüccarların varupla yolculuklarına kontrol; Avustrya İmparatoru’nun ziyaretine hazırlıklar; 
Viyana’dan Kırım’a giden seçkin bir kişinin Vidin’e varması; Osmanlı topraklarındaki 
İranlıların statüsüne dair talimat.

Din, Eğitim ve Bilim, Sağlık

Gayri Müslümanlar

Yahudilerin çocuk öldürmeleriyle suçlanması ve güvenliğinin sağlanması; Bulgarların dini 
sorunlarıyla din adamları arasındaki anlaşmazlık; Bulgar millet odasının onarımı; Vidin’de bir 
kaç Hristiyan ailellerinin öldürülmeleri; eşkiyaların Hristiyan ailelerine saldırıları; kiliselerin 
inşaatıyla emlakla arazilerin vakfedilmesi; ölü bir rahibin mirası; para hırsızlığından dolayı 
mitropolit vekilinin soruşturulması.

Islam, Vakıflarla 
Müslümanlar

İslamlaşma; Ramazan ayında yakılan mumla gaz ve hava fişeklerinin bedeli; Mekke ile 
Medine’ye nakdi yardımın ulaştırılması; Belogradçık’taki Mevlevihanenin onarımıyla 
yeniden açılması; vakıfların geliriyle idareleri ve kontrolü; vakıf binalarının onarımıyla 
kiralanmaları ve bazı yolsuzluk pratikleri; camilerin onarımıyla vakfiyelerinin yoklanması 
ve yenilenmesi; vakıf gelirlerinden belli bir aylık alınan yoksulların beratları; müderrislerle 
imamların atanmalarıyla maaşları ve beratlarının hazırlanmaları.

İslahhaneyle 
mektepler ve 
rüşdiyeler: 

İslahhaneye yeni alınan öğrencilerin gereksinimleriyle mektep giderlerinin karşılanmaları; 
Ada kala mektebi mualliminin maaşı; rüşdiyelerin inşaatıyla giderleriyle yıllık sınavları; 
öğretmenlerin atanmalarıyla maaşları; rüşdiyeleri bitiren çocukların işe alınmaları; rüşdiyelere 
gönderilen jurnallarla şehadetnameler ve ders kitapları; Yahudi çocuklarının rüşdiyelere 
yazdırılmaları isteği; rüşdiyenin bitirilmesine dair teşvik talimatı.

Özel sorunlar:
Rusçuk kız rüşdiyesinin kurulmasına ve yardım toplanması; İstanbul Tıp ve Askeri 
Mektebine kabul; İstanbul Askeri Mektebi öğrencisinin miras payı; tarlalarda gök taşlarının 
toplanmalarıyla Eğitim Bakanlığına yollanmaları; eski eserlerin kaçakçılığı.

Yayıncılık Salnamelerin satışıyla hazırlanmaları için verilerin toplanmaları; Tuna gazetesinin fiyatiyla 
yayını ve abone sayısının yükseltilmesi.

Hastanelerle sağlık 
görevlileri: 

Vidin hapishanesi hastanesinin tamamlanması; Silistre hastanesinin yatakla gerekli 
malzemelerle donatılması; Rusçuk merkez hastanesinin inşaatı; gureba hastanelerinin idaresi 
ve ilaç gereksinimlerinin karşılanması; bir hapishanenin hastaneye dönüştürülmesi; yangında 
zarar gören Vidin merkez hastanesinin onarımı; doktorların ehliyetiyle ehliyetsizliği, 
atanmaları, işten ayrılmaları ve maaşları; Askeri Mektebinde okutulan ders kitaplarının 
taşradaki askeri doktorlara yollanmaları. 

Kamu sağlıkla 
salgın hastalıkları: 

Karantinaların kurulmaları, uygun binalarının inşaatıyla onarımı; bir karantina müdürünün 
yolsuzlukları; yolcuların karantina altında tutulmaları; hastaneden firarının aranması; 
şehirlerle kasabalarda belediye eczanelerinin kurulmaları ve ilaç sağlanması; koleranın 
baş göstermesi ve yayılmasına karşı önlemler; hastaların tedavileri; Vidin sancağıyla başka 
bölgeler arasındaki trafiğin durdurulması; günlük salgın raporlarının hazırlanmaları. 

Tablo 4
Telgırafların Asılları, Mektupların Kopyalarıyla Özetleri ve Karalamalarını İçine Alan 

Defterler

Dosya Tarih Konuları

Vd 1/53 19 Aralık – 
6 Ocak 1878

Ceza davalarıyla sivil davalar, askeri birlikler, Kırım ve Kafkasya göçmenleri 
ve bayındırılmaya dair mektupların karalamaları.

Vd 1/106 22 Mayıs – 
21 Ekim 1873

Miri topraklarla Kafkasya göçmenlerine dair mektupların karalamaları

Vd 2/52 13 Mart – 
22 Haziran 1874 

İnşaat, vergileme, vergiler, devlet giderleriyle yerel giderler, sosyal 
yardımlaşma, ceza davaları, davaların gidişi ve yerel memurlara dair 
Vidin’den İvraca’ya gönderilen telgırafların karalamaları

Vd 2/90 13 Mart – 
25 Nisan 1872

Miri topraklar, ormancılık, zanaatlar, ticaret, nehir ulaşımı, vergileme, 
vergiler, çeşitli gelirler, devlet giderleri, yerel giderler, mali senetler, ceza 
davaları, sivil davalar, davaların gidişi, mahkeme görevlileri, dava ücretleri, 
demografi, askeri birliklerle lojistiği, Kırım ve Kafkasya göçmenleri, 
Osmanlı-Sırp ilişkileri, Osmanlıların başka ülkelerle ilişkileri, Gayri 
Müslümanlar ve sağlık görevlerine dair Rusçuk’tan Vidin’e gönderilen 
telgıraflar.

Vd 3/21 14 Mart – 
12 Ekim 1877

Zanaatlar, ticaret, inşaat, vergileme, vergiler, devlet giderleri, yerel giderler, 
sosyal yardımlaşma, ceza davaları, polis lojistiği, zaptiyelerin görevleri, 
askeri birliklerle lojistiği, Kırım ve Kafkasya göçmenlerine dair Vidin’den 
Belogradçık’a gönderilen telgıraflar.

Vd 4/6 13 Temmuz – 
12 Ağustos 1877

Askeri birliklerle lojistiğine dair İvraca, Lom ile Vidin’e gönderilen 
telgıraflar.

Vd 5/49 13-14 Mart 1877 Kara ulaşımı, devlet giderleri, mali senetler, askeri lojistik, askerlerin sosyal 
yardımlaşmasına dair Rusçuk’tan Vidin’e gönderilen telgıraflar.
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Vd 6/45 10 Ocak – 
11 Şubat 1856

Üretim atölyeleri, ticaret, vergileme, vergi, çeşitli gelirler, afetler, ceza 
davaları, sivil davalar, davaların gidişi, yerel memurlar, zaptiyelerin 
görevleri, askeri birliklerle lojistiği, Kırım savaşı, Osmanlıların başka 
ülkelerle ilişkileri, Kırım ve Kafkasya göçmenleri, Gayri Müslümanlar, 
İslam ve Müslümanlara dair İstanbul’dan Eflak ve Sırbistan dış işleri 
bakanları, Varna muhafızı, Silistre eyaleti valisi, Rusçuk’taki konsoloslarıyla 
Vidin eyaleti şehirleriyle kasabaları aralarında olmak üzere çeşitli yerleşim 
yerlerine gönderilen mektuplar.

Vd 6/85 13 Ekim 1874 – 
12 Mart 1875 

Ormancılık, zanaatlar, inşaat, kara ulaşımı, telgıraf, vergileme, çeşitli 
gelirler, devlet giderleri, yerel giderler, sosyal yardımlaşma, ceza davaları, 
yerel memurlar, polis lojistiği, zaptiyelerin görevleri, askeri birliklerle 
lojistiği, Kırım ve Kafkasya göçmenleri ve sağlık görevlilerine dair Vidin’e 
gönderilen telgıraflar.

Vd 6/90 29–31 
Temmuz 1876

Askeri birliklerle lojistiği ve milli propagandaya dair Berkofça, Lom ve 
Rahova’ya gönderilen telgırafların karalamaları.

Vd 6/100 6 Ağustos – 
7 Ekim 1876

Ticaret, inşaat, vergileme, vergiler, yerel sandıklarla giderler, mali senetler, 
afetler, ceza davaları, zaptiyelerin görevleri, askeri birliklerle lojistiği ve 1876 
Osmanlı-Sırp savaşına dair Rahova’ya gönderilen telgırafların karalamaları.

Vd 6/102 1-6 
Ağustos 1876

Ticaret, nehir ulaşımı ve ceza davalarına dair Rahova’ya gönderilen 
telgırafların karalamaları.

Vd 6/122 24-31 Ekim 1876
Vergileme, çeşitli gelirler, yerel giderler, bilanço, afetler, sosyal yardımlaşma, 
askeri lojistik, 1876 Osmanlı-Sırp savaşı ve Müslümanlara dair Ada kala, 
Adliye, Belogradçık, İvraca, Lom ve Rahova’ya gönderilen telgıraflar. 

Vd 7/29 17 Aralık 1874 – 
10 Ocak 1875

Vergileme, vergiler, sosyal yardımlaşma, ceza davaları, sivil davalar, 
zapriyelerin görevleri, yerel memurlar, askeri lojistik, Gayri Müslümanlara 
dair Lom ve Rahova’ya gönderilen telgırafların karalamaları.

Вд 7/34 29 Nisan – 
18 Mayıs 1875

Miri topraklar, hayvancılık, posta, inşaat, vergiler, yerel giderler, askeri 
birliklerle lojistiğine dair Rusçuk’tan Vidin’e gönderilen telgıraflar.

Vd 8/61 1-12 
Ağustos 1876

1876 Osmanlı-Sırp savaşına dair Vidin’den Belogradçık’a gönderilen 
telgıraflar.

Vd 8/84 7-16 Şubat 1874

Miri topraklar, ticaret, inşaat, çeşitli gelirler, yerel sandıklar, devlet giderleri, 
yerel giderler, ceza davaları, sivil davalar, davaların gidişi, yerel memurlar, 
zaptiyelerin görevleri, askeri lojistik, Kırım ve Kafkasya göçmenleri, 
Müslümanlar ve sağlık görevlilerine dair Rusçuk’tan Vidin’e gönderilen 
telgırafların karalamaları.

Вд 8/140 12-14 
Kasım 1876

Vergileme, vergiler, yerel giderler, askeri lojistiğe dair telgırafların 
karalamaları.

Vd 9/15 23 Mart – 
9 Nisan 1876

Hayvancılık, vergileme, vergiler, yerel memurlar, polis lojistiği, Osmanlı-
Sırp ilişkileriyle Kırım ve Kafkasya göçmenlerine dair Belogradçık’tan 
Vidin’e gönderilen telgıraflar.

Vd 9/38 12 Aralık 1871 – 
2 Ağustos 1873

Miri topraklar, telgıraf, inşaat, vergileme, vergiler, çeşitli gelirler, mali 
senetler, ceza davaları, sivil davalar, dava ücretleri, kasabalarla şehirlerdeki 
çesitli olaylar, polis lojistiği, zaptiyelerin görevleri, askeri birliklerle lojistiği, 
Kırım ve Kafkasya göçmenleri, Sırbistan göçmenleri, İslam ve islahhaneye 
dair Vidin’e ve Vidin sancağına bağlı kazalara gönderilen mektupların 
özetleri.

Vd 9/69 6 Ocak – 
5 Mayıs 1872 Vidin şeri mahkemesinde hazırlanan hüccetlerle ilamların özetleri.

Vd 9/109 13 Haziran – 
12 Aralık 1877

Ormancılık, vergileme, yerel giderler, ceza davaları, polis lojistiği, 
zaptiyelerin görevleri, askeri birliklerle lojistik, Plevne kuşatması, Osmanlı-
Sırp ilişkileri, Kırım ve Kafkasya göçmenleri, vakıflarla hastanelere dair 
Adliye’ye gönderilen telgırafların karalamaları.

Vd 10/47 6 Ekim – 
3 Kasım 1875

Ticaret, vergileme, vergiler, sosyal yardımlaşma, Osmanlı-Sırp ilişkileri ve 
başka göçmen gruplarına dair Vidin’e gönderilen telgıraflar.

Вд 10/50 7–14 Aralık 1875 Hayvancılık, ticaret, nehir ulaşımı, vergileme, askeri lojistik, 1876 Osmanlı-
Sırp savaşı ve kamu sağlığa dair Rusçuk’tan Vidin’e gönderilen telgıraflar.

Vd 10/52 31 Mart 1867 Vidin Cinayet Meclisinden verilen hükümlerin defteri. 

Vd 10/60 26 Şubat 1876 – 
18 Mart 1878 Vidin şeri mahkemesinde hazırlanan hüccetlerle ilamların özetleri.

Vd 10/79 18 Ekim – 
13 Aralık 1876

Nehir ulaşımı, çeşitli gelirler, ceza davaları, mahkeme görevlileri, dava 
ücretleri, polis lojistiği, askeri birliklerle lojistiğine dair Rusçuk’tan 
Vidin’e gönderilen mektupların kopyaları. 

Vd 10/92 12 Haziran – 
20 Kasım 1864 

Miri topraklar, madencilik, ticaret, telgıraf, inşaat, vergileme, vergiler, 
çeşitli gelirler, devlet giderleri, yerel giderlerle memurlar, mali senetler, 
ceza davaları, sivil davalar, davaların gidişi, mahkeme görevlileri, 
zaptiyelerin görevleri, poliste hazırlanan belgeler, askeri birliklerle 
lojistiği, askerlerin sosyal yardımlaşması, Kırım ve Kafkasya göçmenleri, 
Sırbistan göçmenleri, Osmanlı-Sırp ilişkileri, İslam, vakıflar, rüşdiyeler 
ve hastanelere dair mektupların özetleri. Aynı mektupların asılları 
İstanbul’daki Vidin eyaleti kapı kethüdasına ve Ekim 1864’te kurulan 
Tuna vilayeti yönetimine gönderildi.

Vd 11/42 6-12 Mart 1876 
Telgıraf, vergileme, vergiler, yerel giderler, ceza davaları, yerel memurlar, 
askeri lojistik, Kırım ve Kafkasya göçmenlerine dair Berkofça’ya 
gonderilen telgırafların özetleri.

Vd 11/75 20 Eylül 1838 – 
15 Mart 1839 

Kasabalarla şehirlerdeki çesitli olaylar, askeri lojistik, Müslümanlara dair 
mektupların kopyaları.

Vd 12/34 17–30 
Haziran 1877 

Telgıraf, çeşitli gelirler, yerel giderlerle memurlar; davaların gidişi, askeri 
lojistik, 1876 Osmanlı-Sırp savaşına dair Vidin’den Berkofça, İvraca ve 
Rahova’ya gönderilen mektupların karalamaları.

Vd 12/158 27 Aralık 1875 – 
1 Mart 1876 

Ticaret, vergileme, ceza davaları, sivil davalar, yerel memurlar, zaptiyelerin 
görevleri, askeri birliklerle lojistiği, Kırım ve Kafkasya göçmenlerine dair 
Rahova’ya gönderilen telgırafların karalamaları.

Vd 13/6 14 Şubat – 
12 Mart 1876 

Miri topraklar, hayvancılık, zanaat, ticaret, inşaat, vergileme, yerel 
giderlerle memurlar, mali senetler, sosyal yardımlaşma, askeri birliklerle 
lojistiği, 1876 Osmanlı-Sırp savaşı, Kırım ve Kafkasya göçmenleri, 
Osmanlıların başka ülkelerle ilişkileri ve hastanelere dair Vidin’e 
gönderilen telgırafların karalamaları.

Vd 13/20 24 Mayıs – 
20 Temmuz 1868 

Yeri belirtilmeyen mahkeme hükümlerinin defteri.

Vd 13/110 15 Mart 1857 – 
10 Aralık 1859 

Vidin şeri mahkemesinde hazırlanan bir sicilin karalaması. 

Vd 14/36 5-11 Aralık 1877 Ticaret, yerel sandıklar ve 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında 
harekatlara dair Berkofça’ya gönderilen telgırafların karalamaları.

Vd 14/128 5-27 Şubat 1873 Miri topraklara dair Lom’a gönderilen telgıraflar. 
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Vd 14/138 18 Aralık 1875 – 
12 Mart 1876

Telgıraf, inşaat, vergileme, yerel giderlerle memurlar, sivil davalar, 
polis lojistiği, zaptiyelerin görevleri, askeri lojistik, Kırım ve Kafkasya 
göçmenleri, Osmanlı-Sırp ilişkilerine dair Adliye’ye gönderilen 
telgırafların karalamaları.

Vd 15/45
3-9 Haziran 1876,
15 Ekim – 
12 Kasım 1877 

Telgıraf, vergileme, vergiler, askeri lojistik, 1877-1878 Osmanlı-Rus 
savaşının sivil boyutlarına dair Belogradçık’a gönderilen telgıraflar.

Vd 91/2

13 Ekim 1872 – 
13 Şubat 1873,
13 Mart 1874 – 
12 Mart 1876

Ticaret, inşaat, vergileme, çeşitli gelirler, yerel sandıklarla giderler, 
mali senetler, askeri lojistik, mektepler, rüşdiyeler ve kamu sağlığa dair 
İvraca’ya gönderilen mektuplarla telgıraflar.

Vд 91/6 2 Temmuz – 
11 Kasım 1877

İnşaat, vergileme, yerel giderlerle memurlar, ceza davaları, askeri lojistik, 
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında harekatlarla Kırım ve Kafkasya 
göçmenlerine dair mektupların özetleri.

Vd 92/6 10 Eylül 1858 – 
4 Mart 1859

İnşaat, vergileme, çeşitli gelirler, yerel sandıklarla giderler ve memurlar, 
ceza davaları, sivil davalar, polis lojistiği, zaptiyelerin görevleri, poliste 
hazırlanan belgeler, vakıflara dair mektupların özetleri.

Vd 92/16 5 Mayıs 1867 – 
22 Nisan 1868 Vidin şeri mahkemesinde hazırlanan bir sicilin karalaması.

Vd 93/7 13 Kasım – 
31 Aralık 1873

Miri topraklar, ormancılık, madencilik, zanaatlar, ticaret, inşaat, 
vergileme, vergiler, çeşitli gelirler, nehir ulaşımı, telgıraf, yerel sandıklarla 
giderler ve memurlar, mali senetler, sosyal yardımlaşma, ceza davaları, 
sivil davalar, davaların gidişi, poliste hazırlanan belgeler, zaptiyelerin 
görevleri, askeri lojistik, Kırım ve Kafkasya göçmenleri, Sırbistan 
göçmenleri, Osmanlıların başka ülkelerle ilişkileri, vakıflar, yayıncılık ve 
hastanelere dair Vidin’e gönderilen mektupların kopyaları.

Vd 93/33 13 Nisan – 
6 Ekim 1869

Miri topraklar, ticaret, vergileme, vergiler, yerel sandıklarla memurlar, 
afetler, demografi, ceza davaları, sivil davalar, polis teşkilatıyla lojistiği, 
zaptiyelerin görevleri, askeri lojistik, Kırım ve Kafkasya göçmenleri, 
Sırbistan göçmenleri, Osmanlı-Sırp ilişkileri, vakıflar ve Gayri 
Müslümanlara dair mektupların özetleri.

Vd 93/42 9 Nisan – 
16 Haziran 1876 

Miri topraklar, inşaat, vergileme, vergiler, yerel giderlerle memurlar, 
ceza davaları, zaptiyelerin görevleri, askeri birliklerle lojistiği, milli 
propaganda ve Kırım ve Kafkasya göçmenlerine dair İvraca’dan Vidin’e 
gönderilen telgıraflar.

Vd 93/43 13 Mart – 
29 Temmuz 1875 

Miri topraklar, hayvancılık, inşaat, vergileme, vergiler, çeşitli gelirler, 
mali senetler, ceza davaları, sivil davalar, yerel memurlar, askeri lojistik, 
Kırım ve Kafkasya göçmenleri ve hastanelere dair Adliye’den Vidin’e 
gönderilen telgıraflar. 

Vd 94/1 3 Haziran – 
7 Kasım 1874 

Tarımcılık, hayvancılık, üretim atölyeleri, ticaret, kara ve nehir ulaşımı, 
vergileme, vergiler, yerel giderler, mali senetler, sosyal yardımlaşma, ceza 
davaları, polis lojistiği, zaptiyelerin görevleri, askeri lojistik, Osmanlı-
Sırp ilişkileri, Kırım ve Kafkasya göçmenleri ve başka göçmen gruplarına 
dair Vidin’den Rusçuk’a gönderilen telgıraf karalamaları.

Vd 94/2 24 Eylül 1854 – 
3 Ağustos 1856

Miri topraklar, ormancılık, ticaret, posta, inşaat, vergileme, vergiler, devlet 
giderleri, yerel giderlerle memurlar, mali senetler, sosyal yardımlaşma, ceza 
davaları, sivil davalar, kasabalarla şehirlerdeki çeşitli olaylar, zaptiyelerin 
görevleri, poliste hazırlanan belgeler, askeri birliklerle lojistiği, askerlerin 
sosyal yardımlaşması, Osmanlı-Sırp ilişkileri, vakıflar, Müslümanlar ve 
kamu sağlığa dair Istanbul’a gönderilen mektupların kopyaları.

Vd 94/4 10 Ekim – 
6 Kasım 1855

Miri topraklar, zaanat, üretim atölyeleri, işçiler, ticaret, posta, vergileme, 
vergiler, ceza davaları, sivil davalar, yerel memurlar, askeri birliklerle 
lojistiği, Kırım savaşı, Osmanlı-Sırp ilişkileri, Osmanlıların başka 
ülkelerle ilişkilerine dair Vidin eyaletindeki başka başka kazalara 
gönderilen mektupların kopyaları. 

Vd 94/9 13 Aralık 1874 –
 12 Mart 1875 

Miri topraklar, tarımcılık, ticaret, yerel sandıklarla giderler ve memurlar, 
posta, telgıraf, afetler, vergileme, ceza davaları, sivil davalar, askeri 
lojistiğe dair Vidin’e gönderilen telgıraflar. 

Vd 95/26 4-5 
Ağustos 1876 

Nehir ulaşımı, telgıraf, zaptiyelerin görevleri, askeri birlikler ve Osmanlı-
Sırp ilişkilerine dair Vidin’den Adliye’ye gönderilen telgıraflar.

Vd 95/21 10 Ekim 1875 – 
29 Şubat 1876

Zanaatlar, üretim atölyeleri, ticaret, nehir ulaşımı, telgıraf, afetler, 
vergileme, vergiler, çeşitli gelirler, yerel sandıklarla giderler ve memurlar, 
ceza davaları, sivil davalar, davaların gidişi, zaptiyelerin görevleri, askeri 
birliklerle lojistiği, islahhane, hastaneler, sağlık görevlileri ve salgın 
hastalıklarına dair Vidin’e ve Vidin sancağındaki başka başka kasabalara 
gönderilen telgıraflar.

Vd 95/29 9-15 Mart 1877 Ticaret, inşaat, vergileme, afetler ve zaptiyelerin görevlerine dair 
Vidin’den Rahova’ya gönderilen telgıraflar.

Vd 95/30 16-23 
Mayıs 1876

Vergileme, yerel gelirler, bilanço, askeri birliklerle lojistiği, milli 
propaganda ve vakıflara dair Rusçuk’tan Vidin’e gönderilen telgıraflar.

Vd 95/33 12 Ağustos – 
15 Ekim 1877 

Ceza davaları ve 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında harekatlara dair 
Vidin’e gönderilen telgıraflar.

Vd 96/3 27 Haziran –
8 Temmuz 1875

Miri topraklar, ticaret, vergileme, vergiler, çeşitli gelirler, mali belgeler, 
sosyal yardımlaşma, davaların gidişi ve askeri birliklerle lojistiğine dair 
Rusçuk’tan Vidin’e gönderilen telgıraflar.

Вд 96/13 31 Temmuz – 
11 Aralık 1875

Hayvancılık, ticaret, inşaat, vergileme, devlet giderleri, ceza davaları, 
polis lojistiği, askeri birliklerle lojistiği ve Osmanlı-Sırp ilişkilerine dair 
Adliye’den Vidin’e gönderilen telgıraflar.

Vd 96/14 23 Aralık 1875 – 
12 Mart 1876

Vergileme, yerel sandıklarla memurlar, mali senetler, ceza davaları, askeri 
birliklerle lojistiği, Osmanlı-Sırp ilişkilerine dair Adliye’den Vidin’e 
gönderilen telgıraflar.

Vd 96/25 22 Mart – 
26 Temmuz 1873

Telgıraf, inşaat, vergileme, yerel sandıklarla giderler, devlet giderleri, 
mali senetler, sosyal yardımlaşma, ceza davaları, sivil davalar, davaların 
gidişi, kasabalarla sehirlerdeki çeşitli olaylar, polis teşkilatı, zaptiyelerin 
görevleri ve askeri lojistiğe dair mektupların özetleri.

Vd 96/41 15 Mart 1874 – 
10 Mart 1875

Miri topraklar, ticaret, kara ulaşımı, telgıraf, inşaat, vergileme, yerel 
sandıklarla memurlar, devlet giderleri, sivil davalar, zaptiyelerin görevleri, 
askeri birliklerle lojistiği, Kırım ve Kafkasya göçmenleri, Sırbistan 
göçmenleri, Osmanlıların başka ülkelerle ilişkileri, İslam, vakıflar, 
rüşdiyeler ve sağlığına dair Vidin’den Rusçuk’a gönderilen mektupların 
kopyaları.

Vd 96/46 26 Eylül 1854 – 
19 Mart 1855

Miri topraklar, posta, inşaat, nehir ulaşımı, vergileme, vergiler, çeşitli 
gelirler, yerel giderlerle memurlar, ceza davaları, kasabalarla şehirlerdeki 
çeşitli olaylar, askeri birliklerle lojistiği, askerlerin sosyal yardımlaşması, 
Kırım savaşı, vakıflar, Müslümanlar ve eğitimin özel sorunlarına dair 
Istanbul’dan Vidin’e gönderilen mektupların kopyaları.

Vd 96/53 27 Ocak – 
5 Şubat 1874

İnşaat, vergiler, devlet giderleri, yerel giderler, ceza davaları, davaların 
gidişi ve polis lojistiğine dair Vidin’den Rusçuk’a gönderilen mektupların 
karalamaları.

Vd 96/33 18–22 
Temmuz 1876 Askeri birliklerle lojistiğine dair telgırafların karalamaları.
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Vd 97/7 13 Mart 1862 – 
12 Mart 1864 Askeri birliklerle lojistiğine dair mektupların kopyaları.

Vd 97/11 25 Ağustos 1862 – 
8 Mart 1864

Miri topraklar, ticaret, nehir ulaşımı, posta, inşaat, vergileme, vergiler, 
devlet giderleri, yerel giderlerle memuralar, sosyal yardımlaşma, 
demografi, ceza davaları, sivil davalar, idari bölgeler, askeri birliklerle 
lojistiği, askerlerin sosyal yardımlaşması, Kırım ve Kafkasya göçmenleri, 
Sırbistan göçmenleri, başka göçmen grupları, Osmanlı-Sırp ilişkileri, 
Islam, vakıflar, Müslümanlar, rüşdiyeler, hastaneler ve kamu sağlığa dair 
Vidin ve Silistre eyalet merkezleri, kaza müdürleri, askeri komutanlığı ve 
Istanbul’a gönderilen mektuplar.

Vd 97/22 26 Mart 1868 – 
14 Mart 1869

Kara ve nehir ulaşımı, inşaat, vergileme, vergiler, çeşitli gelirler, devlet 
giderleri, yerel giderler, bilanço, mali senetler, sivil davalar, kasabalarla 
şehirlerdeki çeşitli olaylar, polis teşkilatıyla lojistiği, askeri birliklerle 
lojistiği, Kırım ve Kafkasya göçmenleri, Osmanlıların başka ülkelerle 
ilişkileri, hastaneler ve sağlık görevlilerine dair Vidin’den çeşitli 
kasabalarla şehirlere gönderilen telgıraflar.

Vd 98/13 14 Mart – 
12 Nisan 1876

Miri topraklar, üretim atölyeleri, ticaret, kara ve nehir ulaşımı, afetler, 
vergileme, vergiler, çesitli gelirler, devlet giderleri, yerel giderlerle 
memurlar, bilanço, mali senetler, ceza davaları, mahkeme görevlileri, 
askeri birliklerle lojistiği, askerlerin sosyal yardımlaşması, Sırbistan 
göçmenleri, İslam, vakıflar, rüşdiyeler ve sağlık görevlilerine dair 
Rusçuk’a gönderilen mektupların karalamaları.

Vd 98/17 26 Ağustos 1875 – 
16 Şubat 1876

Miri topraklar, tarımcılık, hayvancılık, üretim atölyeleri, nehir ulaşımı, 
afetler, vergileme, vergiler, devlet giderleri, yerel giderlerle memurlar, 
mali senetler, sosyal yardımlaşma, ceza davaları, zaptiyelerin görevleri, 
askeri lojistik ile Kırım ve Kafkasya göçmenlerine dair Vidin’den 
Rahova’ya gönderilen telgıraflar. 

Vd 98/18 23-25 
Şubat 1874

Çeşitli gelirler, devlet giderleri, yerel giderler, polis lojistiği, askeri 
birlikler, Kırım ve Kafkasya göçmenleri ve rüşdiyelere dair mektupların 
karalamaları.

Vd 99/15 13 Nisan – 
12 Temmuz 1874

Hayvancılık, ticaret, inşaat, kara ve nehir ulaşımı, afetler, vergileme, 
vergiler, çeşitli gelirler, yerel sandıklarla giderler, mali senetler, sosyal 
yardımlaşma, ceza davaları, sivil davalar, askeri birliklerle lojistiği, Kırım 
ve Kafkasya göçmenleri, başka göçmen grupları, Gayri Müslümanlar, 
vakıf, bilim, yayıncılık ve sağlık gövrelilerine dair Rusçuk’tan Vidin’e 
gönderilen telgıraflar.

Vd 100/7 26 Temmuz 1874 – 
11 Mart 1875

Nehir ulaşımı, telgraf, inşaat, vergileme, vergiler, devlet giderleri, ceza 
davaları, yerel memurlar, polis teşkilatıyla lojistiği, askeri birliklerle 
lojistiği, Kırım ve Kafkasya göçmenleri ve Gayri Müslümanlara dair 
Vidin’den Belogradçık’a gönderilen telgırafların karalamaları.

Vd 100/12 13 Mart – 
16 Nisan 1874

Tarımcılık, zanaat, kara ulaşımı, posta, inşaat, vergileme, çeşitli gelirler, 
yerel giderlerle memurlar ve sandıklar, devlet giderleri, ceza davaları, 
sivil davalar, askeri lojistik, Osmanlı-Sırp ilişkileriyle Kırım ve Kafkasya 
göçmenlerine dair Rusçuk’tan Vidin’e gönderilen telgıraflar.

Vd 100/26 2 Ekim 1864 – 
24 Haziran 1865 Vidin Ticaret mahkemesinde verilen hüküm defteri.

Vd 101/15 13 Mart 1873 – 
6 Mart 1874

Ticaret, posta, inşaat, vergileme, vergiler, yerel sandıklarla memurlar, 
devlet gelirleri, mali senetler, sivil davalar, askeri birliklerle lojistiği, 
Kırım ve Kafkasya göçmenleri, Gayri Müslümanlar, vakıflar, eğitim va 
sağlığa dair mektupların özetleri

Vd 101/16 12 Ağustos 1866 – 
27 Ağustos 1867

Ticaret, inşaat, afetler, vergileme, vergiler, devlet giderleri, ceza davaları, 
sivil davalar, zaptiyelerin görevleri, yerel memurlar, askeri birliklerle 
lojistiği, askerlerin sosyal yardımlaşması, Kırım ve Kafkasya göçmenleri, 
Sırbistan göçmenleri, Osmanlı-Sırp ilişkileri, Osmanlıların başka 
ülkelerler ilişkileri, İslam, vakıflar, rüşdiyeler ve sağlık görevlilerine dair 
Vidin’den Rusçuk’a gönderilen mektupların kopyaları. 

Vd 101/18 12 Eylül – 
17 Ekim 1874

Tıcaret, kara ulaşımı, vergileme, vergiler, devlet giderleri, ceza davaları, 
sivil davalar, zaptiyelerin görevleri, askeri birliklerle Kırım ve Kafkasya 
göçmenlerine dair Vidin’den Lom’a gönderilen telgırafların karalamaları.

Vd 101/19 15 Haziran – 
13 Ekim 1865 Vidin şeri mahkemesinde hazırlanan bir sicilin karalaması.

Vd 101/20 24 Ekim – 
11 Aralık 1877 Vidin sancağındaki cinayet ve ceza olaylarının jurnalı.

Vd 101/22 16 Mart – 
10 Mayıs 1873

Ticaret, telgıraf, inşaat, vergileme, mali senetler, ceza davaları, yerel 
memurlar, zaptiyelerin görevleri, askeri lojistik, Kırım ve Kafkasya 
göçmenleri, Osmanlı-Sırp ilişkileri, rüşdiyeler, yayıncılık ve hastanelere 
dair mektupların özetleri.

Vd 102/1 4-24. 1. 1877 Vidin sancağındaki cinayet ve ceza olaylarının jurnalı.

Vd 102/8 13 Mart – 
12 Mayıs 1876

Miri topraklar, ormancılık, üretim atölyeleri, ticaret, afetler, vergileme, 
çeşitli gelirler, yerel sandıklarla giderler ve memurlar, devlet giderleri, 
demografi, ceza davaları, sivil davalar, dava ücretleri, kasabalarla 
şehirlerdeki çeşitli olaylar, askeri birliklerle lojistiği, askerlerin sosyal 
yardımlaşması, milli propaganda, Osmanlı-Sırp ilişkileri, Osmanlıların 
başka ülkelerle işilkileri, islahhane, rüşdiyeler ve sağlık görevlilerine 
dair Vidin’e ve Vidin sancağındaki başka başka kazalara gönderilen 
mektupların kopyaları.

Vd 102/12 13 Temmuz – 
13 Ağustos 1877 Vidin sancağındaki cinayet ve ceza olayları jurnalı.

Vd 102/15 23-30 
Mayıs 1877

Nehir ulaşımı, vergileme, askeri birliklerle lojistiği ve 1877-1878 
Osmanlı-Rus savaşının sivil boyutlarına dair Vidin’den Rahova’ya 
gönderilen telgıraflar.

Vd 102/19 27 Aralık 1863 – 
27 Mart 1864

Ticaret, nehir ulaşımı, inşaat, vergilerme, yerel giderler, sosyal 
yardımlaşma, ceza davaları, sivil davalar, askeri birlikler, Kırım ve 
Kavkasya göçmenler, Sırbistan göçmenleri, başka göçmen grupları ve 
Islam’a dair mektupların özetleri. 

Vd 103/6 13 Mart 1875 – 
12 Mart 1876

Miri topraklar, tarımcılık, işciler, telgıraf, inşaat, vergileme, vergiler, yerel 
sandıklarla giderler, sosyal yardımlaşma, ceza davaları, sivil davalar, yerel 
memurlar, askeri birliklerle lojistiği, askerlerin sosyal yardımlaşması, 
Kırım ve Kafkasya göçmenleri, Sırbistan göçmenleri, başka göçmen 
grupları, vakıflar ve hastanelere dair Vidin’e gönderilen mektupların 
özetleri.

Vd 103/14 13 Mart – 
12 Ağustos 1877

Vergiler, ceza davaları, yerel memurlar, askeri birliklerle lojistiği, 
askerlerin sosyal yardımlaşması, 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı 
sırasındaki harekatlar, Kırım ve Kafkasya göçmenlerine dair Vidin’den 
Berkofça’ya gönderilen telgıraflar.

Vd 104/7 24 Mart – 
5 Nisan 1874

Miri topraklar, ormancılık, ticaret, nehir ulaşımı, inşaat, afetler, vergileme, 
çeşitli gelirler, mali senetler, demografi, ceza davaları, sivil davalar, yerel 
memurlar, Sırbistan göçmenleri, islahhane, mektepler, rüşdiyeler, eğitimin 
özel sorunları, bilim, hastaneler, sağlık görevlileri ve kamu sağlığa dair 
Istanbul’dan Rusçuk’a ve Vidin’e gönderilen mektupların kopyaları.
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Vd 104/16 22 Nisan 1855 – 
6 Şubat 1856

Miri topraklar, üretim atölyeleri, ticaret, nehir ulaşımı, vergiler, ceza 
davaları, sivil davalar, yerel memurlar, zaptiyelerin görevleri, askeri 
birliklerle lojistiği, Kırım savaşı, Gayri Müslümanlar, İslam, vakıflar 
ve sağlığa dair Vidin’den Istanbul’a ve Vidin sancağındaki ayrı ayrı 
müdürlüklerine gönderilen mektupların kopyaları.

Vd 104/17 11 Mart 1872 – 
13 Mart 1873

Oryantal bölümü sınıflandırılma şemasının bütün maddelerini içine alan 
mektup kopyaları. 

Vd 105/5 13 Mart – 
12 Ağustos 1877

Hayvancılık, ticaret, yerel giderler, ceza davaları, zaptiyelerin görevleri, 
askeri birliklerle lojistiği, 1877-1878 Osmanlı- Rus savaşı sırasında 
harekatlar ve sivil boyutları, Osmanlı-Sırp ilişkileri ve sağlık görevlilerine 
dair Vidin’e gönderilen telgıraflar.

Vd 105/7 25 Ağustos – 
30 Eylül 1874

Ticaret, vergileme, ceza davaları, sivil davalar, dava ücretleri, yerel 
memurlar, polis lojistiği, askeri birliklerle lojistiği, Sırbistan göçmenleri, 
başka göçmen grupları, rüşdiyeler ve sağlık görevlilerıne dair Vidin’den 
Rusçuk’a gönderilen mektupların karalamaları.

Vd 105/9 21 Nisan 1874 – 
14 Ağustos 1875 Vidin sancağındaki cinayet ve ceza olaylarının jurnalı.

Vd 106/1 8 Eylül 1864 – 
13 Şubat 1865

Miri topraklar, inşaat, kara ve nehir ulaşımı, posta, vergileme, çeşitli 
giderler, ceza davaları, sivil davalar, davaların gidişi, zaptiyelerin 
görevleri, askeri birlikler ve askerlerin sosyal yardımlaşması, Sırbistan 
göçmenleri, Osmanlıların başka ülkelerle ilişkileri ve vakıflara dair 
mektupların özetleri.

Vd 106/10 16 Mayıs – 
19 Temmuz 1866

Oryantal bölümü sınıflandırılma şemasının bütün maddelerini içine alan 
mektup özetleri.

Vd 106/11 21 Ağustos – 
18 Kasım 1865

Oryantal bölümü sınıflandırılma şemasının bütün maddelerini içine alan 
mektup özetleri.

Vd 106/14 29 Mart – 
11 Mayıs 1876

Nehir ulaşımı, posta, telgıraf, inşaat, vergileme, vergiler, çeşitli gelirler, 
yerel sandıklarla giderler, mali senetler, ceza davaları, sivil davalar, 
mahkeme görevlileri, zaptiyelerin görevleri, askeri birliklerle lojistiği, 
Sırbistan göçmenleri ve Osmanlıların başka ülkelerle ilişkilerine dair 
Rusçuk’tan Vidin’e telgıraflar.

Vd 106/18 13 Mart 1858 – 
12 Eylül 1860

Kara ulaşımı, işçiler, inşaat, vergileme, bilanço, mali senetler, yerel 
memurlar ve askeri birliklere dair Vidin’de hazırlanan mektupların 
kopyaları.

Vd 107/2 16-23 Şubat 1874
Vergileme, yerel giderlerle memurlar, ceza davaları, sivil davalar, dava 
ücretleri, askeri lojistik, Kırım ve Kafkasya göçmenleri ve rüşdiyelere dair 
Vidin’den Rusçuk’a gönderilen mektupların karalamaları.

Vd 107/3 1 Ekim – 
14 Kasım 1874

Miri topraklar, nehir ulaşımı, vergilerme, çeşitli gelirler, yerel giderler, 
mali senetler, ceza davaları, askeri birliklerle lojistiği, milli propaganda, 
Kırım ve Kafkasya göçmenleri, Sırbistan göçmenleri, eğitimin özel 
sorunları, hastaneler ve sağlık görevlilerine dair Vidin’den Rusçuk’a 
gönderilen mektupların kopyaları.

Vd 107/4 7 Eylül 9. – 
19 Esım 1874

Posta, vergileme, çeşitli gelirler, bilanço, ceza davaları, sivil davalar, 
polis lojistiği, askeri lojistik, Kırım ve Kafkasya göçmenleri, Sırbistan 
göçmenleri, vakıflar ve rüşdiyelere dair Vidin’den Rusçuk’a gönderilen 
mektupların kopyaları.

Vd 107/5 7-26 Kasım 1874

Ticaret, işçiler, yerel sandıklar, devlet giderleri, mali senetler, ceza 
davaları, polis lojistiği, askeri birliklerle lojistiği, askerlerin sosyal 
yardımlaşması, başka göçmen grupları ve eğitimin özel sorunlarına dair 
Vidin’den Rusçuk’a gönderilen mektupların kopyaları.

Vd 107/6 28 Mart 1871 – 
14 Mart 1873

Oryantal bölümü sınıflandırılma şemasının bütün maddelerini içine alan 
mektup kopyaları.

Vd 108/2 22 Mart – 
11 Mayıs 1873

Miri topraklar, hayvancılık, zanaatlar, inşaat, afetler, vergilerme, vergiler, 
sosyal yardımlaşma, ceza davaları, sivil davalar, yerel memurlar, 
polis lojistiği, askeri birliklerle lojistiği, Osmanlı-Sırp ilişkileri, sağlık 
görevlileri, kamu sağlık ve salgın hastalıklarına dair telgıraflar.

Vd 108/6 4-7 Kasım 1875
Vergilerme, yerel giderler, mali senetler, mahkeme görevlileri, polis 
lojistiği, askeri birliklerle lojistiği ile Kırım ve Kafkasya göçmenlerine 
dair mektupların karalamaları.

Vd 108/14 25-27 Ocak 1876
Miri topraklar, ceza davaları, askeri lojistik, Kırım ve Kafkasya göçmenler, 
Osmanlı-Sırp ilişkileri ve Osmanlıların başka ülkelerle ilişkilerine dair 
Vidin’den Rusçuk’a gönderilen mektupların kopyaları.

Vd 109/2 7 Kasım 1861 – 
16 Eylül 1862 Yeri belirtilmeyen mahkeme hükümleri defteri.

Vd 109/3 14 Eylül 1876 – 
12 Mart 1877

Ticaret, vergileme, devlet giderleri, afetler, sivil davalar, zaptiyelerin 
görevleri ve askeri birliklerle lojistiğine dair mektupların karalamaları 

Vd 109/9 15 Ocak – 
1 Şubat 1877

Vergiler, ceza davaları, sivil davalar, zaptiyelerin görevleri, askeri birliklerle 
lojistiği ve Osmanlı-Sırp ilişkilerine dair telgırafların karalamaları. 

Vd 109/10 30 Mart – 
31 Mayıs 1873

İnşaat, vergileme, vergiler, yerel sandıklarla memurlar, devlet giderleri, 
ceza davaları, sivil davalar, kasabalarla şehirlerdeki çeşitli olaylar, askeri 
birliklerle lojistiği, Kırım ve Kafkasya göçmenleri, eğitim ve yayıncılığa 
dair mektupların özetleri.

Vd 109/11 13 Mart 1872 – 
12 Mart 1873

Oryantal bölümü sınıflandırılma şemasının bütün maddelerini içine alan 
mektup özetleri

Vd 110/4 30 Mayıs – 
20 Haziran 1874

Vergileme, yerel giderler, ceza davaları, sivil davalar, polis lojistiği, 
zaptiyelerin görevleri, askeri lojistik ile Kırım ve Kafkasya göçmenlerine 
dair telgırafların karalamaları.

Vd 110/6 18 Haziran – 
29 Ağustos 1871

Miri topraklar, telgıraf, vergileme, devlet giderleri, ceza davaları, sivil 
davalar, yerel memurlar, askeri birliklerle lojistiği ile Kırım ve Kafkasya 
göçmenlerine dair mektupların özetleri.

Vd 111/4 11 Mart 1872 – 
13 Mart 1873

Miri topraklar, ticaret, inşaat, nehir ulaşımı, vergileme, yerel sandıklar, 
devlet giderleri, bilanço, ceza davaları, polis lojistiği, askeri birliklerle 
lojistiği ve rüşdiyelere dair Rahova’dan Vidin’e gönderilen mektupların 
özetleri.

Vd 111/5 19 Aralık 1865 – 
17 Eylül 1866 Vidin şeri mahkemesinde hazırlanan bir sicilın karalaması.

Vd 111/12 20-28. 12. 1875 Vergileme, mali senetler, ceza davaları ve askeri birliklerle lojistiğine dair 
İvraca’dan Vidin’e gönderilen telgıraflar. 

Vd 111/15 4 Ocak – 
11 Şubat 1876

Hayvancılık, vergileme, çeşitli gelirler, devlet giderleri, yerel giderlerle 
memurlar, ceza davaları, askeri birliklerle lojistiği, Kırım ve Kafkasya 
göçmenleri ve yayıncılığa dair İvraca’dan Vidin’e gönderilien telgıraflar.

Vd 112/11 10 Ekim – 
19 Kasım 1877

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşına dair İvraca’dan Vidin’e gönderilen 
telgıraflar.

Vd 112/16 13 Temmuz – 
12 Ağustos 1874

Kara ulaşımı, vergileme, vergiler, çeşitli gelirler, afetler, yerel memurlar, 
zaptiyelerin görevleri, askeri lojistik ile Kırım ve Kafkasya göçmenlerine 
dair Rahova’dan Vidin’e gönderilen telgıraflar.
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Vd 113/4 23 Ocak – 
20 Şubat 1871

Miri topraklar, ticaret, kara ve nehir ulaşımı, afetler, vergileme, çeşitli 
gelirler, yerel sandıklarla memurlar, devlet giderleri, bilanço, sosyal 
yardımlaşma, ceza davaları, sivil davalar, davaların gidişleri, dava ücretleri, 
zaptiyelerin görevleri, askeri birlikler, Kırım ve Kafkasya göçmenleri, 
Osmanlı-Sırp ilişkileri, İslam, vakıflar, rüşdiyeler ve yayıncılığa dair 
Vidin’den Rusçuk’a gönderilen telgırafların karalamaları.

Vd 113/5 6 Kasım 1875 – 
30 Ocak 1876 Yeri belirtilmeyen bir mahkemede verilen hükümlerin karalamaları

Vd 113/7 13 Nisan – 
12 Mayıs 1875

Ticaret, inşaat, vergileme, yerel giderler, ceza davaları, sivil davalar, 
mahkeme görevlileri ve askeri birliklerle lojistiğine dair Vidin’den 
Rusçuk’a gönderilen mektupların kopyaları.

Vd 114/1 14-24 
Kasım 1874

Miri topraklar, ticaret, inşaat, vergileme, çeşitli gelirler, devlet giderleri, 
bilanço, ceza davaları, sivil davalar, yerel memurlar, polis teşkilatı, 
zaptiyelerin görevleri, askerlerın sosyal yardımlaşması, Kırım ve Kafkasya 
göçmenleri, Gayri Müslümanlar, eğitimin özel sorunları, hastaneler, 
sağlık görevlileri ve kamu sağlığa dair Vidin’den Rusçuk’a gönderilen 
mektupların karalamaları.

Vd 114/3 25 Nisan – 
9 Mayıs 1874

İnşaat, vergileme, davaların gidişi ve vakıflara dair telgırafların 
karalamaları

Vd 114/4 25 Nisan – 
17 Mayıs 1877

Ticaret, nehir ulaşımı, vergileme, çeşitli gelirler, devlet giderleri, mali 
senetler, ceza davaları, yerel memurlar, askeri birliklerle lojistiğine dair 
Rahova’ya gönderilen telgırafların karalamaları.

Vd 114/5 15 Mart – 
7 Nisan 1877

Hayvancılık, vergileme, vergiler, askeri birliklerle lojistiği ve Osmanlı-
Sırp ilişkilerine dair Vidin’den Rusçuk’a gönderilen telgıraflar.

Vd 115/6 7-11 Nisan 1877

Nehir ulaşımı, devlet giderleri, afetler, ceza davaları, sivil davalar, 
zaptiyelerin görevleri ve askeri birliklerle lojistiğine dair aralarında 
Lom da olmak üzere çeşitli kasabayla şehirlere gönderilen telgırafların 
karalamaları.

Vd 115/9 29 Nisan – 
3 Mayıs 1877

Ticaret, vergileme, ceza davaları, askeri lojistik ve Osmanlı-Sırp 
ilişkilerine dair Belogradçık’a gönderilen telgırafların karalamaları.

Vd 116/1 23 Mayıs 1869 – 
18 Temmuz 1877

Miri topraklar, vergiler, çeşitli gelirlerle Kırım ve Kafkasya göçmenlerine 
dair İstanbul’daki Defter-i Hakani’ye gönderilen ve bu kurumdan alınan 
mektupların kopyaları.

Vd 116/2 13 Eylül 1865 – 
16 Mayıs 1867

Oryantal bölümü sınıflandırılma şemasının bütün maddelerini içine alan 
mektup kopyaları.

Vd 116/10 15-20 
Nisan 1875

Vergiler, çeşitli gelirler, yerel giderlerle memurlar, mali senetler ve askeri 
lojistiğe dair telgırafların karalamaları.

Vd 116/14 17 Mart 1873 – 
12 Mart 1874

Nehir ulaşımı, inşaat, vergileme, vergiler, yerel sandıklarla giderler, 
devlet giderleri, ceza davaları, sivil davalar, davaların gidişi, zaptiyelerin 
görevleri, askeri birliklerle lojistiği ve kamu sağlığa dair telgırafların 
karalamaları.

Vd 117/1 4 Nisan 1870 – 
21 Mart 1871

Oryantal bölümü sınıflandırılma şemasının bütün maddelerini içine alan 
mektup kopyaları.

Vd 117/4 10 Eylül – 
18 Kasım 1873

Miri topraklar, ormancılık, ticaret, kara ulaşımı, posta, inşaat, vergileme, 
vergiler, çeşitli gelirler, yerel sandıklarla memurlar, demografi, ceza 
davaları, sivil davalar, polis lojistiği, askeri birliklerle lojistiği, askerlerin 
sosyal yardımlaşması, Kırım ve Kafkasya göçmenleri, Gayri Müslümanlar, 
vakıflar, rüşdiyeler ve salgın hastalıklarına dair Vidin’den Rusçuk’a 
gönderilen mektupların kopyaları.

Vd 117/6 1 Nisan – 
1 Ağustos 1876 Vidin sancağındaki cinayet ve ceza olayları jurnalı.

Vd 117/7 14 Nisan 1868 – 
4 Aralık 1870 Vidin komutanlığına gönderilen mektuplar. 

Vd 118/1 30 Haziran – 
14 Aralık 1870

Ticaret, vergileme, sivil davalar, yerel memurlar, askeri birliklerle lojistiği, 
Kırım va Kafkasya göçmenleri, eğitimle yayıncılığa dair mektupların 
özetleri.

Vd 118/3 6 Mayıs – 
27 Temmuz 1867

Miri toprakları, nehir ulaşımı, inşaat, yerel sandıklarla memurlar, mali 
senetler, sosyal yardımlaşma, ceza davaları, sivil davalar, askeri birliklerle 
lojistiği ve Sırbistan göçmenlerine dair mektupların özetleri. 

Vd 118/6 12 Kasım 1876 –
 10 Mart 1877

Vergileme, yerel sandıklarla giderler ve memurlar, sivil davalar ve askeri 
birliklerle lojistiğine dair mektupların özetleri.

Vd 118/10 31 Mayıs – 
28 Eylül 1873

Miri topraklar, zanaatlar, vergileme, çeşitli gelirler, yerel sandıklar, devlet 
giderleri, ceza davaları, sivil davalar, askeri birliklerle lojistiğiyle Kırım 
ve Kafkasya göçmenlere dair mektupların özetleri.

Vd 118/13 12-29. 3. 1875 
Miri topraklar, vergiler, çeşitli gelirlerle Kırım Kafkasya göçmenlerine 
dair İstanbul’daki Defter-i Hakani’ye gönderilen ve bu kurumdan alınan 
mektupların özetleri.

Vd 119/2 29 Nisan – 
14 Aralık 1870

Posta, vergiler, devlet giderleri, mali senetler, ceza davaları, sivil davalar, 
davaların gidişi, zaptiyelerin görevleri, yerel memurlar, askeri birliklerle 
lojistiği, vakıflar ve eğitime dair mektupların özetleri.

Vd 119/4 19 Şubat – 
21 Mart 1874

Hayvancılık, nehir ulaşımı, vergiler, çeşitli gelirler, devlet giderleri, yerel 
giderlerle memurlar, ceza davaları, sivil davalarla Kırım ve Kafkasya 
göçmenlerine dair mektupların kopyaları.

Vd 120/10 11 Mart 1872 –
 9 Mart 1873

Oryantal bölümü sınıflandırılma şemasının bütün maddelerini içine alan 
mektup kopyaları.

Vd 121/5 21 Nisan – 
4 Mayıs 1875

Hayvancılık, nehir ulaşımı, vergileme, yerel giderler, bilanço, mali 
senetler, ceza davaları, askeri birliklerle lojistiği ile Kırım ve Kafkasya 
göçmenlerine dair Vidin’den Rusçuk’a gönderilen mektupların kopyaları. 

Vd 121/13 13 Mart – 
1 Mayıs 1873

Ticaret, vergileme, yerel sandıklar, devlet giderleri, ceza davaları, sivil 
davalar, askeri birliklerle lojistiği, Osmanlı-Sırp ilişkileri, Sırbistan 
göçmenleri, mektepler, yayıncılık, hastaneler ve sağlık görevlilerine dair 
mektupların özetleri.

Vd 121/21 22 Nisan – 
19 Mayıs 1875

Üretim atölyeleri, nehir ulaşımı, vergileme, çeşitli gelirler, mali senetler, 
ceza davaları, Sırbistan göçmenleri, milli propaganda ve rüşdiyelere dair 
mektupların kopyaları.

Vd 122/1 10 Ağustos – 
25 Aralık 1873

Miri topraklar, tarımcılık, ticaret, kara ve nehir ulaşımı, inşaat, afetler, 
vergileme, vergiler, yerel sandıklar, bilanço, ceza davaları, poliste 
hazırlanan belgeler, askeri birliklerle lojistiği, Kırım ve Kafkasya 
göçmenleri, Osmanlı-Sırp ilişkileri, Osmanlıların başka ülkelerle ilişkileri, 
islahhane, sağlık görevlileri, kamu sağlık ve salgın hastalıklarına dair 
mektupların özetleri.

Vd 122/2 14 Mart – 
11 Ağustos 1875

Ormancılık, hayvancılık, ticaret, inşaat, vergileme, vergiler, yerel 
sandıklarla memurlar, mali senetler, sosyal yardımlaşma, ceza davaları, 
sivil davalar, polis lojistiği, askeri birlikler, Kırım ve Kafkasya göçmenleri, 
Gayri Müslümanlar ve kamu sağlığa dair Vidin’den Berkofça’ya 
gönderilen mektupların kopyaları.

Vd 122/5 5 Ekim 1860 – 
7 Ekim 1861 Vidin şeri mahkemesi sicili.

Vd 123/10 31 Ağustos – 
30 Eylül 1873

Ticaret, vergileme, vergiler, ceza davaları, sivil davalar, askeri birliklerle 
lojisitiğine dair Vidin’den Rusçuk’a gönderilen mektupların kopyaları.
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Tablo 5
Yerel Maliye, Askeriye, Göçmenlik, Polis, Nüfus, İnşaat ve İletişimle İlgili Defterler

Dosya Tarih Konu

Vd 1/99 4 Ocak 1875 Belogradçık kazası muhasebecisinin işten ayrılmasıyla kaza 
bilançosunun kontrolü. 

Vd 2/79 13 Mayıs – 22 Haziran 1877 İvraca kazasındaki köylere ait ipek tohumu öşürü.

Vd 2/86 26 Ağustos 1875 Belogradçık kazası muhasebecisinin ölümüyle kaza bilançosunun 
kontrolü.

Vd 3/57 19 Mart 1877
Belogradçık kazasının gelirleriyle bakiyeleri ve başka nakdi 
bedelleri. Defter 13 Mart 1869 - 12 Mart 1870 ve 13 Mart 1874 
– 12 Mart 1877 dönemlerini kapsar.

Vd 3/58 12 Mart 1876 İvraca kazasında bir ay içinde satılan hayvanlar ve yeni sahipleri 
hakkinda defter.

Vd 4/27 13 Haziran – 12 Aralık 1862 Vidin ve Silistre’de kurulan askeri birlikler.

Vd 4/45 21 Ocak 1873 Berkofça kazasındaki hayvan vergisi defteri.

Vd 4/105 Kesin bir tarih belirtilmemiş 13 Mart 1863 – 12 Mart 1864 döneminde Vidin sancağında 
alınan vergiler ve bedeller.

Vd 5/18 13 Ağustos – 12 Eylül 1868 Vidin kazasındaki Rakoviçe köyünde yerleştirilen göçmenlere 
sağlanan araziyle öküz çiftleri.

Vd 8/100 12 Ağustos 1842 Vidin ve Nikbolu’da yerleştirilen ikinci redif taburu.

Vd 9/2 13 Mart – 12 Ağustos 1864 Vidin eyaleti giderleri defteri.

Vd 9/3 13 Mart – 12 Ağustos 1868

13 Temmuz – 12 Ağustos 1868 döneminde Vidin’de yerleştirilen 
Fethülislam göçmenlerine dağıtılan nakdi yardım;
13 Mayıs – 12 Haziran 1868 döneminde Vidin’de yerleştirilen 
Smederevo göçmenlerine dağıtılan nakdi yardım.

Vd 9/13 1 Ekim 1860 Kalafat ve Vidin’deki askeri birliklere sağlanan yiyecekler.

Vd 9/39 Kesin bir tarih belirtilmemiş
Lom kazasındaki Mokreş, Kovaçiçe, Linovçe-i Bala, Duşilniçe 
köyleri ile Derviş ve Ömer mahalelerinde mali 1292 yılı6 domuz 
vergisi.

Vd 9/79 29 Mart 1862 Belogradçık’ta yeni kurulan redif taburu.

Vd 9/80 21 Şubat 1862 Berkofça’da yeni kurulan redif taburu.

Vd 9/104 15 Ocak 1869’tan sonra 13 Ağustos – 12 Eylül 1868 döneminde Vidin’de yerleştirilen 
Fethülislam göçmenlerine dağıtılan nakdi yardım.

Vd 10/29 17 Mart 1873 Mali 1288 yılı öşürü olarak alınan ve Lom rıhtımına aktarılan 
hububatları.

Вд 10/66 11 Haziran 1875 Rahova kazasına bağlı Koynare köylülerine dağıtılan hububat 
yardımı.

Vd 11/26 Kesin bir tarih belirtilmemiş 13 Haziran – 12 Temmuz 1871 döneminde Vidin’de yerleştirilen 
Fethülislam göçmenlerine dağıtılan nakdi yardım.

Vd 11/47 15 Şubat 1862 Lom telgırafhanesi görevlilerinin ücretleriyle, masrafları, alınan 
ve gönderilen telgırafların sayısı hakkında bir defter.

Vd 11/80 5-8 Mayıs 1877
İhtiyat birliklerine alınan ve Lom kazasındaki Hayireddin, 
Lukofçe, Gaytaniçe, Nureddin ve Nevaşir köylerinde oturan 
Çerkeslerle Tatarlar.

Vd 12/38 13 Aralık 1865 Vidin’de yerleştirilen İkinci ordu ikinci taburu süvari ve piyade 
redifleri.

Vd 12/101 13 Ağustos – 12 Eylül 1840 
Maliye Bakanlığının talimatlarına göre Nikbolu sancağındaki 
Selvi, Ziştovi, Rahova, İzladi, İvraca, Lovça ve Plevne kazaları 
gelirlerine dair defteri.

Vd 12/102 13 Mart 1877’den sonra İvraca kazasındaki köylerin mali 1292 yılı bedel-i askeriye 
vergisi. 

Vd 12/120 28 Mart 1872 Berkofça kazasındaki Koynare köyünün ağnam vergisi defteri.

Vd 13/4 Kesin bir tarih belirtilmemiş Vidin’de yerleştirilen İkinci ordu ikinci taburu süvari ve piyade 
redifleriyle Temmuz 1866 maaşları.

Vd 13/112 Kesin bir tarih belirtilmemiş
Berkofça kazasındaki Çiftlik-i Selami, Kobilyak, Çereşoviçe, 
Slatina-i Bala, Byala Rеçka-i Bala köylerinde alınan mali 1292 
yılı emlak ve temettüat vergileri defteri.

Vd 14/6 27 Temmuz 1867 Rahova kazasındaki Bregar ve Aziziye köylerindeki göçmenlere 
sağlanan araziyle öküz çiftleri.

Vd 14/53 Tarihsiz Vidin kazasındaki 83 köyde alınan şarap ve cibreler vergisi.

Vd 14/115 11 Ekim 1867 Rahova kazasındaki Breska köyündeki göçmenlere sağlanan 
araziyle öküz çiftleri.

Vd 15/7 13 Mart 1872 Vidin kazasındaki İzvor köyünün ağnam vergisi defteri.

Vd 15/39 25 Şubat 1874 Berkofça kazasındaki Kalen köyünde alınan emlak ve temettüat 
vergileri.

Vd 15/118 11 Kasım 1866 13 Ekim – 12 Kasım 1866 döneminde Vidin’de yerleştirilen 
Smederevo ve Belgrad göçmenlerine dağıtılan nakdi yardım.

Vd 15/127 Kesin bir tarih belirtilmemiş Mali 1289-1292 yılında İvraca kazasında oturan ve askerliğe 
alınan Müslümaların defteri.

Vd 91/19 13 Kasım 1868 – 12 Ocak 1869
13 Kasım – 12 Aralık 1868 döneminde Vidin’de yerleştirilen 
Fethülislam, Smederevo ve Belgrad göçmenlerine dağıtılan 
nakdi yardım.

Vd 92/4 Kesin bir tarih belirtilmemiş Vidin sancağının mali 1283 yılı7 gelirleri ve mali 1282 yılı 
bakiyeleri.

Vd 93/1 Kesin bir tarih belirtilmemiş Vidin kazasındaki Florentin köyünde yerleştirilen Kırım 
göçmenleri hakkında mali 1288 yılında hazırlanan defter. 

Vd 93/21 Kesin bir tarih belirtilmemiş Vidin sancağının mali 1282 yılı gelirleri ve mali 1281 yılı 
bakiyeleri.

Vd 94/3 Kesin bir tarih belirtilmemiş Vidin sancağının mali 1287 yılı giderleri ve mali 1286 yılı 
bakiyeleri.

Vd 96/32 25 Ocak 1877 Vidin’daki askeri birliklere sağlanan yardımın artırılması ile 
harcamaları.

Vd 96/24 Kesin bir tarih belirtilmemiş Vidin sancağının 13 Aralık 1871 – 12 Ocak 1872 dönemindeki 
giderleri.

Vd 96/28 3 Ocak – 13 Ekim 1866 Vidin hapishanesindeki mahpuslar.

Vd 97/15 Kesin bir tarih belirtilmemiş Vidin sancağının mali 1292 yılı bilançosu

Vd 97/21 Kesin bir tarih belirtilmemiş 13 Mayıs – 12 Haziran 1867 döneminde Vidin’de yerleştirilen 
Belgrad göçmenlerine dağıtılan nakdi yardım.

Vd 98/6 Kesin bir tarih belirtilmemiş 13 Ocak – 12 Mart 1867 döneminde Vidin’de yerleştirilen 
Smederevo ve Belgrad göçmenlerine dağıtılan nakdi yardım.
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Vd 98/11 Kesin bir tarih belirtilmemiş Vidin sancağının mali 1282 yılı gelirleri.

Vd 99/7 Kesin bir tarih belirtilmemiş Vidin sancağının 13 Mart – 12 Aralık 1841 dönemindeki gelirleri. 

Vd 99/1 Kesin bir tarih belirtilmemiş 13 Mayıs – 12 Haziran 1871 döneminde Vidin’de yerleştirilen 
Fethülislam göçmenlerine dağıtılan nakdi yardım.

Vd 101/29 13 Mart 1864 – 12 Şubat 1865 Vidin sancağının bilanço defteri.

Vd 103/7 23 Şubat 1853 Vidin eyaletindeki kamulaştırılan ‘gospodarlık’ azarilerine sahip 
olan Müslümanlara tazminat olarak verilen eshamlar.

Vd 104/3 5 Ocak – 2 Mart 1832 Vidin, Belogradçık, Lom, Sahra ve Vidin kazasındaki Gayri 
Müslüman ve Müslüman erker nüfusu.

Vd 104/5 Kesin bir tarih belirtilmemiş Vidin eyaletinin mali 1272 yılı bakiyeleri ve 1273 yılı8 bilançosu.

Vd 104/9 Kesin bir tarih belirtilmemiş Vidin’de bir sanayihanenin inşaatı amacıyla 1871-1872 yılında 
köylülerin sağladıkları mali yardım. 

Vd 105/1 Kesin bir tarih belirtilmemiş Vidin sancağının mali 1291 yılı giderleri.

Vd 106/5 Kesin bir tarih belirtilmemiş
13 Ağustos – 12 Eylül 1871 döneminde Vidin’de yerleştirilen 
Fethülislam göçmenlerine dağıtılan nakdi yardımla mühürlerin 
örnekleri.

Vd 106/8 Kesin bir tarih belirtilmemiş 13 Eylül 1860 – 12 Ocak 1861 dönemindeki Vidin sancağının 
giderleri.

Vd 107/6 Kesin bir tarih belirtilmemiş Vidin sancağının mali 1277 yılı bilançosu.

Vd 107/8 Kesin bir tarih belirtilmemiş 13 Mart 1870 – 12 Temmuz 1871 döneminde Vidin beytülmal 
sandığına yarıtılan nakitler. 

Vd 109/1 Kesin bir tarih belirtilmemiş Vidin sancağında yerleştirilen askeri birliklerle mali 1283 
yılındaki maaşları.

Vd 109/7 Kesin bir tarih belirtilmemiş 13 Ocak – 12 Şubat 1845 döneminde Vidin eyaletinin gelirleri.

Vd 110/10 1469 Timar defteri.

Vd 111/1 Kesin bir tarih belirtilmemiş Mali 1281 yılında Vidin’de yerleştirilen Smederevo ve Belgrad 
göçmenlerine dağıtılan nakdi yardım.

Vd 111/2 Kesin bir tarih belirtilmemiş 13 Ocak – 12 Mart 1867 döneminde Vidin’de yerleştirilen 
Smederevo ve Belgrad göçmenlerine dağıtılan nakdi yardım.

Vd 112/3 29 Ocak 1870 Vidin, Belogradçık, Berkofça, İvraca, Lom, Rahova’daki 
zaptiyelerin masrafları.

Vd 112/12 Kesin bir tarih belirtilmemiş 13 Şubat – 12 Mart 1855 döneminde Vidin eyaletiyle Nikbolu 
müdürlüğünün giderleri. 

Vd 112/14 15 Mart – 10 Haziran 1831 Vidin şehrinde, Belogradçık, Lom, Nikbolu, Sahra ve Vidin 
kazasındaki Gayri Müslüman ve Müslüman erker nüfusu. 

Vd 112/19 Kesin bir tarih belirtilmemiş Vidin sancağının mali 1282 yılı gelirleri. 

Vd 113/3 12 Kasım 1867 Vidin sancağı karakollardaki zaptiyelerin masrafları.

Vd 113/11 Kesin bir tarih belirtilmemiş Vidin sancağının mali 1261 yılı9 bilançosu. 

Vd 113/12 1-31 Ekim 1872 Vidin sancağındaki hayvan vergisi defteri.

Vd 115/1 Kesin bir tarih belirtilmemiş Vidin sancağının mali 1287 yılı gelirleri. 

Vd 115/7 13 Temmuz – 12 Eylül 1876 Vidin sancağı mutassarıfının işten ayrılmasıyla kaza 
bilançosunun kontrolü.

Vd 116/7 13 Mart – 12 Temmuz1862 Vidin eyaletinin mali 1278 yılı10 gelirleri.

Vd 117/3 Kesin bir tarih 
belirtilmemiş Vidin sancağının mali 1262 yılı11 bilançosu. 

Vd 118/9 3-4 Temmuz 1873

Lom kazasındaki Bezdeniçe, Bekir, Dragovişte, 
Dılgodelçe, Vasilöfçe, Vılçedırma köyleriyle Abu Bakır 
ve Hasan mahalelerınde alınan emlak ve temettüat 
vergileri defteri.

Vd 
118/23 12 Eylül 1865 Vidin’de yerleştirilen İkinci ordu ikinci taburu süvari 

ve piyade redifleriyle maaşları.

Vd 122/4 Kesin bir tarih 
belirtilmemiş Vidin sancağının mali 1275 yılı12 bilançosu. 

Vd 123/1 16 Eylül 1877 Vidin kazasındaki Sanatrına köyünde toplanan ağman 
vergisi defteri.

(Footnotes)
1  Mali 1286 yılı 13 Mart 1870 – 12 Mart 1871 dönemine rastlar.
2  Mali 1293 yılı 13 Mart 1876 – 12 Mart 1877 dönemine rastlar.
3  Mali 1287 yılı 13 Mart 1871 – 13 Mart 1872 dönemine rastlar.
4  Mali 1291 yılı 13 Mart 1875 – 12 Mart 1876 dönemine rastlar.
5  Mali 1289-1290 yılları 13 Mart 1873 – 12 Mart 1875 dönemine rastlar.
6  Mali 1292 yılı 13 Mart 1876 – 12 Mart 1877 dönemine rastlar.
7  Mali 1283 yılı 13 Mart 1867 – 12 Mart 1868 dönemine rastlar.
8  Mali 1272-1273 yıları 13 Mart 1856 – 12 Mart 1858 dönemine rastlar.
9  Mali 1261 yılı 13 Mart 1845 – 12 Mart 1846 dönemine rastlar.
10  Mali 1278 yılı 13 Mart 1862 – 12 Mart 1863 dönemine rastlar.
11  Mali 1262 yılı 13 Mart 1846 – 12 Mart 1847 dönemine rastlar.
12  Mali 1275 yılı 13 Mart 1859 – 12 Mart 1860 dönemine rastlar.
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The State of Israel, having been established in 1948, is one of the youngest descendants of the 
Ottoman empire.  When its rule of 400 years in Palestine was brought to an end in the course of the 
First World War, it was replaced by another occupying power, Great Britain, that became its master 
and administrator for another 30 years.  Only then, as a result of a specific UN resolution, was Israel 
established as an independent state in part of the former Palestine.  

 The Ottoman heritage, therefore, alongside the British one, is very much present in Israel until 
these very days. A recently published research1 of my home town, Rishon le-Zion,  carries a photograph 
taken in 1899 the first Hebrew-language kindergarten in that village.  Some of the little boys, dressed 
up for a festive occasion, chose, quite naturally, to carry small replicas of swords and rifles.  Eight of 
them were wearing fez headgear - neither traditional Jewish nor European style.  Today’s kids would , 
most probably, prefer to wear Superman’s and other TV heros’ outfits, but in the Jewish village newly 
founded in 1882, where Hebrew became mandatory and agricultural life was the norm, the role models 
were still Ottoman soldiers. 

1. Etmol, No. 224, August, 2012 (Yad Ben-Zvi, Jerusalem), p. 3.

Prof. Dr. Amnon COHEN
The Hebrew University of Jersusalem  / ISRAEL
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Gershon Gera collection, Photo Archives, Yad Izhak Ben-zvi)

Some of my Arab students can still report that their grandparents used at home quite a variety 
of Turkish words (“birinji”, pronounced “brinji”), hence they are familiar with their exact meaning, 
though the younger generation will seldom use these in contemporary colloquial Arabic.  In Hebrew 
daily speech, too, one can think of a few left-overs, which are used as part-and-parcel of the Hebrew 
speech, though their users are not aware of their original Turkish source (e.g. “tembel” which underwent 
a slight change, meaning “a dull-witted, stupid”, rather than the original Turkish “lazy” ).  “Tabu”, too, 
is such a commonly used noun, to which we’ll return instantaneously.

 Architecture is another field where remnants of Ottoman times are still very visible throughout 
Israel.  Monuments of the Hamidian era are to be encountered in Jaffa, Tiberias, Jerusalem and other 
towns and villages (clock-towers, public fountains, railway stations etc.).  In ordinary older houses 
one can easily discern different features going back to Ottoman times (e.g. wooden window shutters 
aimed at blocking direct sun rays as well as the intruding eyes of any strangers).  Roofs covered with 
brownish clay tiles ( in fact, a European-origin novelty imported from France in the XIXth century) are 
still quite popular, though not for the high-rising  condominiums, rather for the smaller, though equally 
modern and sought-after villas, which the Israeli younger generation prefers.  

 But it is time to return to our particular topic, and dwell a bit on the term “tapu”.  Those of 
you endowed with a musical  ear may have noticed that when I first used this noun, I pronounced it 
somewhat differently, “tabu”/“tapu”.  The latter, which is the original Turkish word, was rendered 
“tabu” in the Palestinian Arabic, due to the lack of the consonant “p”.  Similarly, the Biblical “Neapolis” 
was rendered “Nabulus”, colloquially pronounced “Nablus”; “Portugal” rendered “Burtuqal”, hence 
“tapu” was rendered “tabu”.  Although the Hebrew language recognizes the consonant ”p” and uses it 
regularly, the Arabic form became predominant, thus it was this format which prevailed, and it is still 
used exclusively in Hebrew, both colloquially and in its written form.  Present-day Israelis, therefore, 
write and speak of “tabu documents”, “tabu offices” - no reference to the English language prohibitive 
“taboo”.

 Thus “Tabu procedure”, both in Hebrew and Arabic, the two official languages of Israel, is the 
procedure of land registration, where title-deeds of estates are delivered by the office of the Doomsday-
book (originating in the Ottoman defter khane).  

The entry “Tapu” in the Encyclopaedia of Islam, written by Suraiya Faroqhi, is rightly introduced 
as “a term of Ottoman fiscal administration”.2   However, the focus of its activities was the registration 
of estates, of land.  This concept and system emerged in order to guarantee the relationship between 
lender and borrower: this was the most reliable technique whereby a piece of property could be 
registered as mortgaged, thus providing a security for the repayment of a loan, hence in case of default 
claimed by the creditor, no allegation of a prior mortgage would be counted.  Beyond and above 
this basic conceptual approach, this legal term was also systematically used in the fiscal field, as an 
important tool for the collection of taxes.  In the Ottoman empire, roughly from the XVIth century 
onwards, the word applied to the holding of state-owned lands (miri),  which were granted to subjects 
of the sultan to whom they were leased in perpetuity as long as they cultivated them.  The Land Code 
of 1858, as part of the centralization policy of the Tanzimat reforms, introduced a cadastral system.  
The newly established office of  tahrir-i emlak nezareti  started issuing formal documents to every 
property owner, whereby cultivators’ tenure of the land was recognized as permanent, first in the 
provinces located close to Istanbul, then stretching gradually to encompass the entire empire.

 The Palestinian districts (sancak), as part of the province (eyalet or vilayet) of Syria, seem to have 
been actually incorporated in the overall new setup of the cadaster, from the early 1870s onwards.  The 
question that naturally presents itself is: today, almost 150 years later, how far are these documents and 
the information they contain, still valid?  The simple answer to this question is: very much!  In order 
to better understand this reality, and before we move to describe and analyze the available Ottoman 
documents and their application in Israeli daily life, a short description of the makeup of Israeli legal 
system is due.  

 The Israeli legal system consists of three layers: the most recent, and ever-expanding, since the 
establishment of the state in 1948, Israeli legislation; the intermediate British Mandatory legislation, 
which was enacted between the years 1918-1948; the earlier Ottoman legislation of the years 1858-
1918, representing the existing situation not only for those 60 years, but stretching over four centuries 
of ottoman rule over Palestine.  Each of these three superseding rulers, quite expectedly, did not 
bother about historical continuity - rather concentrated on implementing its  own perceptions and legal 
norms.  However, there remained, quite surprisingly I dare say, meaningful sections of the preceding 
judicial system, still valid, and at times even intact.  

 The system applied throughout is based on the Australian Torrens concept of mandatory measuring 
of the area in question and description of its boundaries, then the registration of the titleholder - be 
he full owner, leaseholder or trustee - in special books.  The Ottoman intention to regulate the entire 
system by the introduction of cadaster books was only partially materialized.  No exact measuring of 
the relevant tracts was carried out, no sketching of the borderlines was performed.  The main features 
recorded were location, kind of ownership, identification of owner, general surface, neighboring 
owners on all four sides.  There was no systematic investigation of the entire lands, and the books 
prepared by the Tapu authorities registered tracts of land as per their established status, proven by their 
respective cultivators/owners.  These were actually day-books, known as yoklama , i.e. officially stated 
status registered as a result of an inspection, examination, roll-call.  Based on these records, temporary 
registration of deeds was issued in the relevant administrative centers (towns, usually), which became 
permanent and fully binding only after its adoption by the central Defter-i Hakani office in Istanbul.  
It should be noted, however, that this method was far from exhaustive, nor did it intend to be so.  In 
fact, it was quite possible and quite common, that lands were held and actually cultivated by owners 

2. The Encyclopaedia of Islam, New Edition (Leiden, Brill, 2000).
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without any recourse to the Tapu offices and regulations, which resulted in no registration whatsoever.  
In cases of full ownership - mulk  - which were much less prevalent, usually in towns, a decision issued 
by the Shari‘a court in town was regarded as a sufficient proof of full ownership (equally applying, 
by extension, to evkaf ).  Another series of books, prepared more systematically by the local Tapu 
offices - hence the most important one - was the Da’imi series.  As its name indicates, this “permanent” 
nature of these volumes included all the land-transactions carried out by the local office, by definition 
final and binding, since they were based upon a valid title-document inspected and accepted by the 
authorities. 

 When the British army occupied Palestine it discovered that much of the documentation that was 
supposed to be found in the Tapu offices of the different districts disappeared - either as a direct result 
of the violent wartime hostilities or because they had been carried away by the retreating Ottomans.  
Consequently, the British issued an order in 1918,  forbidding any land transactions.  However, the 
post-war widespread economic difficulties brought about an extensive borrowing activity of the 
local population, which compelled the new government to revoke this freeze order, re-open the land 
registration offices as of 1920 and declare the validity of all transactions, provided they be registered 
in the books of Land Registry offices.  The Palestine Order-in-Council of 1922, a semi-constitutional 
document, provided, inter alia, that the system of civil jurisdiction in existence in Palestine should 
continue functioning as before.  The law in force before the Civil Courts was the Ottoman Law, hence, 
for example, the mejelle as well as the Ottoman Land Code, remained valid throughout the entire 
Mandatory period, although the evolving life patterns gradually reduced their relative importance.  
From 1920 onwards, as a result of a general cadastral survey, the entire territory of Palestine was 
divided into blocks and parcels, and an official topographic map was gradually reconstructed as a 
result of the systematic activity of the Land Settlement Officers.  

A similar retroactive take-over of all previous law, was called for in the Israel Law and 
Administration Ordinance of May 19, 1948, that is a few days after the Declaration of Independence: 
“The law which existed in Palestine” on the day of commencement of the Jewish State “shall remain 
in force, insofar as there is nothing therein repugnant to this ordinance”.  If we bear in mind the 
1922 Palestine Order-in-Council and its provision for the above-mentioned continuity, we shall easily 
understand how parts of the Ottoman Land Code were absorbed into Israel.  Here, too, the winds 
of modernity swept away old-time patterns and introduced new concepts and considerations.  This 
reduced again the relative importance of the old Ottoman elements, but did not eliminate them at all.  
Terms like “Miri”, “Mulk”, “Mawat” are still routinely used (though in their Arabic pronunciation 
rather than their Ottoman Turkish one) by lawyers and common customers who may not be aware - 
like Moliere’s Le Bourgeois gentilhomme , Monsieur Jourdain, who had been speaking prose for 40 
years without knowing at all that this was the case -  that these terms represented important categories 
of land tenure referred to by their original, traditional - “prosaic” - names.

 The three consecutive layers described above appear as a matter of routine in the Tabu offices 
books, thus providing living evidence of the relevance of older information, from Ottoman times 
onwards, in the present-day Land Registry Books.   A long-range digital survey of all the land 
registration books from 1920 onwards, is under way by Israel’s Land Registration Department these 
days, and once this is completed, the information concerning about 3 million items of real-estate 
will be available on digital media.  This project may take years to accomplish, and in the meantime 
a separate, more weighty question, practically speaking, may be asked: Are the Ottoman documents 
themselves - or the information they contain - being consulted nowadays by the general public in 
Israel?  

 The Land Registration Department is part of the Israeli Ministry of Justice.  Everyone may, for 
a small fee, apply and get an extract of the Registry Books (still referred to colloquially as “Tabu”) 
concerning a given Block and Parcel in any part of Israel.  This is simple.  However, the Ottoman 
series, which are kept there, may be consulted - not only due to their being illegible to the common 
reader, rather due to their particular status under the law - only through the good offices of the expert 
supervising officer of that department.  What is there to be sought and how far are these Ottoman 
documents of actual importance?

 We shall limit ourselves to the Jerusalem office, which is one of a variety of regional branches 
throughout Israel.  The other territorial offices, though equal in status, have only very partial Ottoman 
surviving authentic documents - perhaps due to the centrality of Jerusalem in the late Ottoman period.  
Here is an open question that still awaits an official answer: It may well be that the missing volumes 
do exist in the Tapu ve Kadastro Müdürlüğük archives in Ankara? The scores of volumes of Ottoman 
documents available in Jerusalem/Israel may be divided into approximately two halves,  Da’imi 
and yoklama series.  This is the entire collection that was at the disposal of the British Mandatory 
authorities, inherited from the Ottoman time, and was passed on lock, stock and barrel to Israel.  In 
autumn 1944, still under British Mandate, as a result of a fire that broke out in the Land Registry 
offices, much archival material - both British and Ottoman - was burnt, and it took painstaking efforts 
of the staff members to reconstruct as many of the destroyed pages as they could.  

 The earliest yoklama documents go back to 1872, covering about one decade, and arranged 
according to village names.  The Da’imi books contain detailed lists of title deeds, registered as a result 
of various transactions - sale, inheritance etc. - arranged according to the order they were presented to 
the Tapu clerk, signifying no geographical proximity.  In parcelling and inheritance cases, however, 
registration was done in a contiguous order.  Similar to the Shar‘i court proceedings, these lists were 
regarded as the official - and binding - copy of the deed (referred to colloquially as “kushan”), the 
original copy of which had been handed over to the new owner - to be kept by him until its replacement 
when a new transaction took place and a new ownership was established.  The nature of the other 
series, that of yoklama documents, is, on the face of it, more transitory: it pertains to a list of claims of 
land deeds of different leases - granted by the central administration - not necessarily registration of 
title, rather evidence of registration of a document, which is what the “kushan” is about.  As long as it 
had not been copied into the Da’imi books, it is still regarded as being of a temporary nature.

     Owners, or even long-years’ cultivators, were not very keen, historically speaking, on having 
their relevant possessions registered by the government.  This built-in reluctance was not just an 
outcome of the prevalent mood of avoiding unnecessary close contacts with the ruler - any ruler - but 
for a more mundane reason: the wish to avoid the payment of any taxes, real or hypothetical, as a 
result of the registration process.  The changing circumstances of the modern society present owners 
with a very different reality: people wish to establish their erstwhile rights either in view of expected/
unexpected claims, or because they wish to benefit from the unprecedented rise of the actual value 
of their belongings in our volatile, fast moving world.  Hence they approach the Registry Office, 
applying for a “renewed registration”, i.e. verification of an existing registered property.  The first, 
unbending administrative rule of thumb in the process of verification is to have the applicants prove the 
correlation between their claim of ownership and the Ottoman original registration.  The British survey 
of ownerships in Palestine during 1938-9, very efficiently conducted at the time, as well as receipts 
of property-taxes payments over the years, both elements serve as useful helping tools in the attempt 
to establish the facts and and reconstruct the picture, however, these are not enough.  The splitting of 
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properties among members of the ever-renewing generations of heirs, or unregistered transactions 
carried out in the course of time, are among the obstacles to be overcome and cleared along this road.  
Another built-in hurdle is the fact that no maps were drawn by the Ottoman authorities - borderlines 
were systematically described verbally by reference to the four bearings of south, north, east and 
west -  hence pinpointing the exact location of a piece of property involves a painstaking process of 
reconstruction through the identifying of the immediate neighbors or neighboring elements like roads, 
going all the way back to the initial Ottoman setup. 

 There are not infrequent cases, when an application for a “first registration” - i.e. registration of 
a piece of property for which taxes had been paid (of crucial importance as a preliminary sine qua 
non condition ), but no identifiable “tabu” reference exists - is presented to the authorities, without the 
parties concerned being aware of the crucial importance of an Ottoman relevant document or even just 
a reference thereto.  Such cases call for special attention of the Registry Officers in order to try and 
establish not just the exact location, but also to decide whether the very reason for registration - i.e. the 
actual ownership - has not disappeared in the course of the passing years, annulling any legal basis for 
the claim in question. 

 At times problems would arise from proceedings which have only been partially recorded: let’s 
suppose that in the early years of the British Mandatory rule a person came to have his long time - 
dating back to Ottoman years - property registered, proving that he was one of ten heirs.  The official in 
charge would have this request recorded, while all other nine owners did not bother to do the same for 
their respective parts.  Years later, the first applicant sold his share, the buyer also passed away, and his 
property was legally registered.  How could this legal situation be actually properly recorded, while the 
developments of most of the original Ottoman larger tract  are unclear?  A painstaking process of going 
back to the Ottoman records is due in order to establish the actual situation on the ground!  It is in this 
context that the Da’imi books could be of great help, because of the “permanent” (the literal meaning 
of this term) nature of their information, but how about applications based on registered information 
in the yoklama series, which by definition are of temporary type - how can one prove that the reason 
for the initial registration has not ceased to exist, and hence the former registration would not be not 
binding any more?

 As suggested earlier on, the cases of “mulk” properties, usually within the precincts of a town, 
may be legally recorded in a totally different series, also dating back to the Ottoman years.  I am 
referring to the Shar‘i court proceedings.  Because of the paucity of information, or what appears 
to be occasional contradictory claims based on alleged copies of authentic Ottoman documents by 
two contending parties, the Kadi Sicilleri , i.e. the proceedings of this court system may come to 
our help.  In a famous case that was recently brought to the attention of the Jerusalem court, a basic  
contradiction as to the ownership of a certain tract of land, called for a clear decision - which of the two 
versions was the correct one.  It so happened, that the same property in question had been endowed as a 
Waqf, and a document to that effect was recorded in the regular proceedings of the Ottoman Jerusalem 
Shari‘a court.  When the case was brought in front of the Israeli court, my academic advice was sought, 
and I could easily suggest a solution: immaterial of earlier versions as to the nature of ownership, the 
document drafted by the relevant Shari‘a court in 1875, specifying the details of that Waqf, meant that 
from that year onwards  - that is until our very days - no transaction could be made by any claimant.  
The simple, elementary reason being that the property in question became of an eternal charitable 
nature, to be enjoyed according to the conditions specified there. 3  As succinctly put by Halil Inalcik: 
“It is for this reason that , in the survey books and cadis’ registers, in records concerning private estates 

3. A. Cohen, Jews in the Moslem Religious Court , Documents from the XIXth century Ottoman Jerusalem, (Jerusalem, 2003), pp. 50-52.  The 
original documents may be consulted in the Kadi Sicilleri series of Jerusalem, volume 373, pp. 179-180.

and vakf  lands, we frequently find a note emphatically stating that the land in question was acquired 
through a Shar‘i sale.”   Moreover: “Once sold with a court document, land could not revert to miri 
status”.4 

 To sum up: The Ottoman documentation that exists in Israel concerning real-estate is preserved 
by the government in perfect condition and may serve as an important historical source for the 
understanding of the actual legal situation of lands in the late Ottoman years, particularly during the 
Tanzimat  reforms.  More importantly, it still serves as one of the important tools, in order to establish 
legal facts and questions of ownership which are relevant for our time.   As regards the land registry 
they may be consulted at the Land Registry Department of the Ministry of Justice, but the future even 
looks more promising.  A thorough process of digitation of all the real-estate transactions in Israel - 
over 8 million referring to a total of 2.8 million properties - is under way.  This will make the archives 
more easily accessible to applicants entitled to consult them.  By way of answering the question asked 
by the title of my presentation: Indeed, the Ottoman archives are of practical relevance.

4. H. Inalcik, “Islamization of Ottoman Laws on Land and Land Tax” in Christa Fragner & Klaus Schwarz (eds.), Osmanistik- Turkologie - 
Diplomatik,  Festgabe an Josef Matuz (Berlin, Schwarz, 1992), p. 107.
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Konumuzun açısından tarihî Romanya’yı iki bölgeye ayırabiliriz:1.bölge ki Devlet-i 
Osmanîye’ye harâçgüzâr/ özerk olan  Eflâk-Boğdan(aşağı yukarı 1400-1878 yılları süresince) 
ve Erdel(1541-1699 yıllarında) Prenslikleri(Voyvodalıkları, Beylikleri)’ni kapsamaktadır; ve 

2.bölge ki bu Prensliklerden alınıp Osmanlı Devleti tarafından doğrudan doğruya katılan Dobruca ve 
Banat bölgeleri,Hotin,Akkerman(Cetatea Albă),Bender(Tighina),Ibrâ’il(Brăila),Yergöğü(Giurgiu),K
ulle(Holovnik, Turnu),Arad ve Varad(Oradea) kale ve sancak/kazaları’nı içine almaktadır.

Bir an önce şunu belirtmemiz lâzım: burada bizi ilgilendiren bölge 2.bölge olacaktır.

1.bölgeye gelince vakfiye’lerden alınan mefrȗz ül-Kalem maktȗ’ ül-kadem min küllî-l vücȗh serbest( 
“ Kalem’den ayrı,topraklarına ayak basmak yasak ve her açıdan serbest”)18.yy.formülüne göre bu 
harâçgüzâr (tâbi’,vasal) devletler (tributary states) veya ,diğer bir deyimle, Büyük Devletler  (Düvvel-i 
Azâme ) olan Osmanlı ( Devlet-i Alîye ),Macaristan/Avusturya ve Polonya/Rusya arasında tampon 
devletleri(buffer states) olarak iç ișlerinde șeklen,hukȗken (de jure) tam özerkti;ama diğer taraftan 
Kanunî Sultan Süleyman’ın zamanından (1530 yıllardan) beri 1 Eflâk-Boğdan re’âyâsı sâir Memâlik-i 
Mahruse re’âyâsı gibi diğer formülüne göre bu tâbi’ Prenslikler artık dış ilișkilerinde,uluslararası 
alanda,bağımsızlıklarını hukȗken kaybederken tâ 1878 yılı Kongresine kadar Osmanlı memleketler 
(Memâlik-i Mahruse)’nin bir parçası veya Osmanlı sisteminin ( The Ottoman Commonwealth)  bir 
kısmı sayılırken Romenler ise hem Osmanlı hem Avrupa Büyük Devletleri iddialarına göre  Osmanlı 
re’âyâsı yani modern deyimle Osmanlı  ”vatandaşları” olarak sayılırdı;buna göre buralara Osmanlı vergi 
sistemini  de sokmaya ( bașarısızlıkla) denediler2 ;ama  böyle girișim ve  iddialar Romenler tarafindan 
reddedilirdi 3 .Ne olursa olsun bizim konumuz açısından Tuna Kuzeyindeki Romen Voyvodalıklarının 
1  Hurmuzaki 1893 : Supl.II,1 : 24-27 (doc.nr.9)(  Eflâk-Boğdan voyvodalarına,bu Prensliklerin  komşuları olan  Leh ve Macar krallarına da 
direkt (doğrudan) dış ilişkilerini geliștirmesini  yasaklayan Kanunî’nin  1531 tarihli mektubudur).
2  Maxim 1973: 557.
3  Romen Prensliklerinin   bu çelișkili,tartışılan statüleri hakkında bkn.Maxim 1999 ;Maxim 2001 vs.
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topraklarında Osmanlı idaresi (kadılar dahil) ,Osmanlı kânȗn ve  kânunnâmeleri ,timar sistemi ve 
Osmanlı tam eyaletlerine ait diğer strüktürler mevcut olmadığı için tabii ki tahrir pratiği de yoktu.
Bu açıdan şu olay çok manalı: 1522 yılında Eflâkla  yapılan ve suya düşen teşebbüse benzer olduğu 
gibi 1595 yılında da Osmanlılara karşı (Erdel Prensliği’yle birlikte)  isyan eden Eflâk ve Boğdan 
Voyvodalıkları yerinde Eflâk  ve Boğdan Beğlerbeğilikleri kurulacaktı; o zaman (“fî evâ’il-i Muharrem 
1004” / 06.09-15.09.1595) Osmanlı idaresinin sokulması için alınan tedbirler çerçevesinde „Eflâk  
vilâyetine Beğlerbeği ta’yin olunan Satırcı Mehmed Paşa’ya vezir elkabiyle (yazılan ) hükm-ü şerîf”e 
göre ” vilâyet-i Eflâk’da (…) cümle mülk hass-ı hümâyȗn olmak üzre tahrîr olunmak re’y  olunub” 
diye Tarih-i Selânikî  ‘den anlaşılmaktadır 4. Halbuki,bu arada Koca Sinan Pașa ‘nın komutanlığında 
Eflâk seferine giden  Osmanlı ordusu orada hayli muvaffakıyetsiz kalmıştır,hatta seferin sonunda 
,Mithat Sertoğlu’nun yazdığı gibi akıncılar Tuna’da “ Eflâk voyvodası Mihal’in baskınına uğramışlar 
<...>hemen tamamen  șehid edilmişlerdi.Bu yüzden artık ehemmiyetleri kalmamış5. Böylece vilâyet-i 
Eflâk’ta tahrîr ”projesi ” de suya düşmüştür.

Sonuç olarak: tarihî Boğdan, Eflâk, Erdel Prensliklerinden müteşekkil olan bugünkü 
Romanya’nın 1.bölgesinde ne tahrir pratiği ne de Tapu Tahrir Defterleri vardı.

2.bölgeye gelince buraları  tam  Osmanlı toprakları(eyaletleri) oldukları için tabii ki tam Osmanlı 
mekanizması içinde tahrir sistemi  de mevcuttu.Yukarıda gösterildiği gibi bu sistem Romanya 
topraklarındaki  Osmanlı niyâbet6 , kaza ,sancak ve beylerbeyilikleri’nde mevcuttu ,dolayısıyla  Tahrir 
Defterleri’ni oralarda aramamız gerekmektedir.Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi’nde yer alan Tahrir 
Defterlerindeki Yerleşim Merkezleri ve Bulundukları Defterlerin Fihristi’ne(Ankara,2010,s. 100-137) 
bakarsak Romanya tarihini ilgilendiren en az 70 Tahrir Defteri bulunmaktadır; bunlar Akkerman, 
Bender, Halonik (doğru: Holovnik yani Kulle/Turnu), Hırsova, Hotin, Lipova, Modava (Mudava), 
Niğbolu, Silistre, Sünne(Romence:Sulina),  Tekfurgölü(Rom.:Techirghiol), Tımışvar(Romence: Ti
mişoara,Macarca:Temesvár,Almanca:Temeshburg),Varad(Rom.:Oradea,Macarca:Várád),Yanova(R
om.Ineu,Macarca: Borosjenö) yerleșim merkezlerine aittir.Ama bu liste bize sadece genel bir fikir 
verir,hiç bir şekilde tam ve doğru değildir.Örneğin,Niğbolu derken (s.125 7),16 tane  mevcut olan 
TTd gösterilir ,ama bunlardan Niğbolu Sancakbeyiliğine ait kaç tanesi var  ve içinde(bizi ilgilendiren) 
Holovnik/Kulle/Turnu niyabetinin bulunduğu Niğbolu Kazası hakkında  kaç defter var? Gerçekten 
sadece birkaç tane ki fihristte (s.113)  ayrı olarak ta gösterilir.Silistre derken(s.130) 19 TTd kayıt 
edilir,ama bunlardan ya Silistre Beylerbeyiliğine dair,ya Silistre Sancakbeyiliğine ya da Silistre 
Kazasına dair hangileri?Burada bizi en çok ilgilendiren defterler, içinde Yergöğü( Rom.Giurgiu)8 
ve Berâ’il(Ibrâ’il,Rom.Brăila)9 kazalarının  bulundukları  Silistre Sancakbeyiliği/Livasıdır. Bunlar 
hangileri?(  Bazı örnekler aşağıda verilecektir).Tımışvar derken(s.134) sadece 16.asıra ait 4 tane 
gösterilir.Ama fihristte ayrı olarak (s.114 )Tımışvar Beylerbeyiliği içinde  bulunan Modava da 7 
defterle(!) gösterilir. Burada Modava(Mudava) 10 ya Morava ile karıştırılır ya da kronoloji açısından 
yanlış olarak zikredilir:örneğin 9 no.lu TT (”II.Mehmed”) dönemine aittir diye gösterilir halbuki 

4 Selânikî 1989: II, 508.Eski Anadolu beylerbeyisi Satırcı Mehmed Paşa mir-i mirân-ı Eflâk olarak evâhır-ı Şaban 1003 / 30.04.-09.05.1595   
tayin olunmuștur.Onun ve diğer Osmanlı makamları’nın (Boğdan  beylerbeyisinin dahil) tayinlerine dair Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 
bulduğum yeni belgeler için bkn.Maxim 2008: 249- 294, doc.nr.46- 51.
5 Sertoğlu 1958: 11.
6 Romanya topraklarında tek Osmanlı niyâbeti Turnu (Holovnik ,Kulle) idi,ki Tuna nehrinin sol (Eflâk-Romen) kıyısındayken Küçük Niğbolu 
da ( Romence: Nicopolul Mic ya Nicopoia Mică)  olarak bilinirdi ve   karșı kıyısında meșhur  büyük kale   Niğbolu’nda merkezi bulunan Niğbolu  
kazasına  aitti.Dolaysıyıla Turnu /Holovnik / Kulle Tahrirleri Niğbolu kazası çerçevesinde aranması lazım.
7 BOA Rehberi 2010.
8 Giurgiu (Yergöği) ile ilgili bkn. BOA,KK  3821 (CMH): Yergöği reâyâ tahrir defteri( H.1108/ A.D. 1696-1697),7 s.;Maxim 2012: 227-228. Bu 
deftere göre ” vech-i meșruh üzere Yergöği kazasında ve Tuna sefinelerinde olan reâyâya 4.229 aded cizye evrâkı verilmişdir fî gurre-i N (1)108”, 
yani 24.03.1697 tarihli defter kayıdına atfen 4.229 rakamı 4 (bir ailenin ortalama üyesi) ile çoğalırsa demek oluyor ki 1697 yılında  Yergöği 
(Giurgiu) Kazasında ve Tuna nehri (Romen,sol kıyısında) bulunan gemilerinde en az 16.991 kiși ( cizye ödeyen gayrimüslim) reâyâ vardı.Bazı 
Türk meslektaşlarımız yanlış olarak Yergöği/Yergöğü yerinde Yerköyü  şeklini kullanırlar.
9 Maxim 2000: Ibrâil ,363-366.
10 Halasi-Kun 1984 : 27-89;Maxim 2005: Mudava .

Mudava’nın da bulunduğu Banat bölgesi sadece Kanunî Sultan Süleyman zamanında 1551-1552’de 
Tımışvar Beylerbeyiliği11 olarak Osmanlı Devletine katıldı.

Ayrıca şunu belirtmemiz lâzım:adı geçen  fihristi sadece BOA’ da (toplam 1100 adet defter) 
bulunan 981 Numaralı Katalogdaki Tapu Tahrir Defterleri (Tahrir Defterleri Fonu;kodu: TTd) kayıt 
edilmiştir; ama 979 Numaralı Bâb-ı Âsafî Defterhâne-i Amire Kataloğu’ndaki Tahrir Defterleri Fonu 
da (kodu:A.DFE ) vardır;bunların dışında Maliyeden Müdevver Defterler Kataloğu’nda da (kodu 
:MAD.d) tahrir defterleri bulunmaktadır .Nüfȗs rakamları için 986 Numaralı Kâmil Kepeci(kodu:KKd) 
Kataloğu’ndaki Cizye tahrirleri  de var 12 .Yine (Kongremize muhteșem ev sahipliği yapan) meșhur 
Ankara Tapu ve Kadastro Arșivi Tahrir Defterleri de (2.322 adet defter) mevcuttur 13 .Demek bu 
kataloglarda bulunan toplam 3.422 deftere göre yukarıda zikr ettiğim 70 TTd ne demek ? Çok mütevazı 
bir rakam.

Șimdi Romanya Ulusal Arșivinde bulunan  Dobruca tapularının14 hikâyesini anlatacağım.
 1878 yılı Berlin Kongresinden  sonra (Kuzey) Dobruca Romanya Prensliğine (1881’den 

itibaren Krallığına) katılınca bu bölgeye  diğer yeniliklerle birlikte modern Avrupa toprak kanunu 
da getirilmesi lâzımdı(bu kanun 1882 yılında kabul olmuştur).Bunun için eski Osmanlı vatandașları 
olan ve șimdi  yeni Romen vatandașları olan toprak sahiplerinden   istenilen ve  mülkiyet haklarını 
tanıyan  belgeler lazımdı.Halbuki hukuk prosedürlerini ya bilmeyen ya ihmal eden  Osmanlı-Türk 
toprak sahipleri  gereken belgeleri getirmediler ya getiremediler.Bazıları sadece verdikleri beyanlarına 
dayanan Osmanlı Hazine -i Evrâk  tarafından istedikleri belgeler alırlardı.O zaman 1879- 1880 
yıllarında Romen makamları Dışişleri Bakanlığı Istanbul Romanya (Orta ) Elçiliği kanaliyle Osmanlı 
Maliye Bakanlığı’na ve  Hazine-i Evrâk Genel Müdürlüğü’ne hitap etmișlerdi.Iș çok uzatıldığı için 
sonunda Romanya Hükümdarı I.Carol bizzat devreye girdi ve artık 1880 yılında Hazine-i Evrâk 
tarafından verilen Dobruca tapuları suretlerini ihtiva eden 2 kutu yine Hazine-i Evrâk Müdürlüğü’nce 
tayin olunan “en yetenekli kiși” olarak  Hacı Behcet Efendi vasıtasıyla ayrıca Constanţa(Köstence ) 
Valiliği tarafından gönderilen bir Romen memurunun refakatıyla vapurla Romanya’ya gönderilmiștir.

Böylece Türkiye’deki Tapu’ların yardımıyla Romanya’ nın (Kuzey) Dobruca’sında eski Osmanlı 
vatandaşlarının toprak hakları 1882 yılında çıkarılan Toprak Kanunu tarafından istenilen  otantik  
belgelere dayanabilmiştir15 . Bu defa Osmanlı belgeleri sırf ilmî,tarihî araștırmaların hizmetinde 
değil,ama pratik,konkre,madde çıkarların sağlanmasına yardımcı olarak bulunmuştur.

Romanya tarihi için TT defterlerinin önemini en iyi bir şekilde anlıyabilmek için Brăila( 
Berâyil,Ibrâyil 16) Tuna liman kentine ve kazasına ait bazı TT defterlerini örnek olarak göstereceğim.
Bu defterler şunlardır:

- BOA, TTd no.483, 977/1570;bu tarih defterin Mukaddime’sinde  gösterilmektedir;
- -BOA,KKd no.3800, 995/ 1586-1587 ;bu tarih defterin kapağında ve içerisinde bulunmaktadır;
- BOA, TTd  no.688, 1006/ 1597-1598 ; bu tarih Aslıhan Doğan’ın yüksek lisans tezi olarak 

hazırladığı Tapu ve Kadastro Kuyȗd-u Kadîme  Arșivi Mufassal,Icmâl,Evkâf ve Derdest Defterleri’nin 
Toplu Kataloğu’ndan ve buna göre BOA Rehberi’nden (s.130: ”1006,Maliye”) alınmıştır;

- BOA,TTd no.701,” III.Mehmed ( 1595-1603-M.M.) ,Maliye,Kânȗnnâmesi var” (BOA 
Rehberi,s.130) diye kayıt edilmiștir.

- BOA,TTd no.775 , 1052/ 1642;defterin 3.sayfasında „Icmâl oluna” ve ”Sȗret virile” 
kayıtlarının  sonunda ” fî 12 Muharrem 1052”(12.04.1642) yazılmıştır.

11 Tımışvar Beylerbeyiliği’ndeki tahrirler hakkında bkn.Feneşan 1993: 165-166; Géza Dávid 1997:passim; 1999: 113-128;Pál Fodor 1996:25-44 
;Bilge 2010 : 341-342.
12 Örneğin BOA,KKd  3821 (Giurgiu/Yergöği için;bk.supra not 5);Brăila icin BOA,KKd 3800,sene: 995/1586-1587.  
13 Doğan 1993; Yıldırır 2012 a ; Yıldırır 2012 b.
14 Bu tapularla ilgili ayrıca değerli meslektașım ve vatandaşım Claudiu –Victor Turcitu ‘nun Tahrir gresine sunduğu „ Turkish Toponymy Versus 
Romanian Toponymy (1444-1930) Collection Tapiuri From The  National Archives of Romania  ” adlı (ve bu kitapta neșredilen)  tebliğe bkn.
15 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al României (Romanya’nın Dışişleri Bakanlığı Arşivi),București,Fond Constantinopol, vol.417,passim; 
Alina Sava 2012: 99-101. 
16 Berâyil șekli (Romence ismi Brăila’ dan) en az 17.yüzyıl başlarına kadar kullanmıştır ,sonra Türkçeleşip Ibrâyil șeklini almıştır.
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701 no.lu defterinin tarihine gelince ( „1574” 17) hiç bir şekilde geçerli değildir: 688 ve 701 no.lu 
defterler yan yanına koyarsak tamamen aynı  defter(ufak tefek değişik variyantları da olsun) olduğu 
açıkça gösterilmektedir.Dolaysıyla bu defterin tarihi de 1006/1597-1598 senesi olması lâzımdır.
Öyleyse bu defter III.Mehmed’in saltanatı ilk yılları (1595-1596)’na  ait olamaz çünkü o zaman 
Brăila,Osmanlıya karşı isyan eden Eflâk Voyvodası meșhur Mihai Viteazul(1593-1601) işgali altında 
bulunmuştur18 ve yeni tahrir sadece kale/kentin ve kazanın terkedilmesinden sonra yapılabilmiştir.

     
Bu 5 defter üzerine çalışırken buradaki 16.-17.yüzyılların realite (rakam)larını BOA,DCMM.d.  

26.983 no.lu defterinde   bulunan 18.yüzyılları demografık ve onomastik değișiklikleriyle 19 
karşılaștırabildim. 

Bu 6 defterin karşılaştırılmasının başlıca sonuçları şunlardır :
- Brăila (Berâyil)  Kasabasının Muslim nüfȗsuna gelince hem 1570 yılında hem de 1597-1598 

yılında 4 mahallede yaşardı: garnizon (mustahfızân-ı kale) hariç Musliman  977/1570 yılında 116 
hâne olurken( yani hâne birimini 4 veya 5 ile çoğaltarak ve mücerred-leri de ilâve ederek 495 ile 611 
kișiyken), 1006/1597-1598 yılında 75 hâne’ye düşmüştür( çarpı 4 ve 5 ile ,,mücerred-leri de ilave 
ederek toplam 357 ile 435 kiși olmuștur),yani bu bölgede de 16.yüzyılında nüfȗsun genel artışına 
rağmen Berâyil’de bir düşüş kayıt edilmektedir,hem de  Muslim idaresinde bulunan topraklarda 
yașayan Muslim nüfȗsunun düşüşü söz konusu;ayrıca aynı arada hane-lerin sayısı yaklașık yarıya 
düşmüş bekârların( mücerred ) sayısı ise yaklaşık iki defa çoğalmıştır.Bu tuhaf durumun sebeplerini 
aramadan önce Hıristiyan (gebrân) ahalisine de bir göz atalım.

- Berâyil Kasabasının Hıristiyanları (gebrân), Çingeneler (Kıbtiyân) ile birlikte 977/1570 
yılında 1144  hâne yani (4 ya 5 ile çoğaltarak,mücerred’leri de ilave ederek  ) 4.700 ile 5.800 arasında 
kiși (neferân) olurken, 995/1586-1587 yılında 857 hâne ile 3.400 ile 4.200 kișiyken 1006/ 1597-1598 
yılında ise 1006 hâne ile 4.000 ile 5.000 neferân idi.Yani 1570 yılı sayısına göre 1587 yılında bir 
düşüş kayıt edilir, 1597/1598 yılında ise yeniden bir artıș vardır,ama durum 1570 yılı seviyesine henüz 
ulaşamadı.

Bu tuhaf durumu tarihçi olarak sadece șiddetli olaylarla izah edebilirim; bu șiddetli olaylar 
(dışarıdan hücȗmlar)  1574 ve 1594-1595 yıllarında vuku bulmuştur.1574 yılında Boğdan Voyvodası 
Ioan (Türkçe Yuvan)( 1572-1574),onun tahtını isteyen  boyarların  ve Osmanlı adayı olan Petru 
Voyvoda ‘yı (1574-1579, 1582-1591) ve bunun kardeşi Eflâk Voyvodası Alexandru Voyvoda’yı (1568-
1577) Nisan ayında Braila’dan çok uzak olmayan Jiliște’ de yenip Bükreş tahtına kendi adamı Vintilă 
Voyvoda’yı yerleştirdikten sonra Brăila’da sığınan mağlup Petru Voyvoda’yı ararken bu liman kentini 
Mayıs başlarında ateşleyip korkunç bir   șekilde 4 gün süresince kanlar içinde yağma etmiştir 20 . 
Hücumun hedefi Hıristiyan Voyvodalık rakibi olan Petru ve maiyeti (askerleri)  oldukları  için böylece 
bu rakibin yerli Hıristiyan müttefikleri en çok hücuma uğramışlar, ama tabii ki Muslim nüfusu da 
kayıplar uğramıştır. 1594 yılın sonunda  ise ( biraz daha önce yanı 3/13  Kasım 1594 ‘te ) Osmanlı’ya 
karşı isyan eden yukarıda zikredilen  Mihai (Viteazul) Voyvoda  hem Brăila kalesini muhasara etmiș 
hem de varoșunu da yağmalamıştır. Ibrâyil kadısının  Divân-ı Hümâyun’a sunduğu 3 Cemaziülevvel 
1003/ 14.01.1595  tarihli arza  göre “vilâyet-i Eflâk Voyvodası olan Mihâl-ı bed-fi’âl re’âyâ ve berâyâ 
ile isyân olub Ibrâyil kalesin<i> muhasara ve vâroșa bi’n-nâr ve esbâbların<ı> cemi’ân nehib-i gâret 
17  Işık 2008: 19-37. Değerli mesletaşımızın Akkerman livası ve Silistre beylerbeyiliğiyle getirdiği argümanları yanlıştır.Karșılaştır: Maxim 
2003:78-79 . 
18 Veress 1932 :V, 17;Giurescu 1968: 120-122.
19 Ibrâyil hakkındaki Tahrir Defterleri Üzerine ben çalışırken Edirne’deki  Trakya Üniversitesinde Doç.Dr.Cengiz Fedakârca danıșmanlığında 
18.Yüzyılın Sonunda Ibrâyil Kalesi adlı  yüksek lisans hazırlayan Hakan Engin’le mükemmel işbirliği yaptık ve halâ yaparız.Mesleğine tutkun ve 
çok çalışkan Hakan Bey’e çok minnettarım.Kendisinin Ibrâyil kalesinin 18.yy.sonlarına ’a ait Osmanlı kaynakları üzerine yaptığı araştırmalar  
çok kıymetlidir. Bkn.Engin 2012.
20 Giurescu 1968: 117-118.

idüb”21diye yazılmıştır. ”Re’âyâ ve berâyâ” sözlerine gelince șunu sormamız lâzım:hangi ”re’âyâ ve 
berâyâ” :Eflâklı mı? Ibrâyil Kazasınınki mi? Ne olursa olsun gayet açıktır ki (o zaman re’âyâ terimi  
vergi ödeyen sadece gayrimuslim nüfȗsu için kullanıldığı için)  Braila kalesi ve varoșu’na hücum ve 
sonra kaleyi muhasara eden Mihal Voyvodanın müttefıkleri gayrimuslim re’âyâ  yani Hıristiyanlar 
olmaları lâzımdı.Öyle ise bu darbe en çok  Muslim nüfusuna karşı yapıldı ve böylece Muslim nüfȗsu 
en büyük kayıplar uğramıştır. 1595 yılı ilkbaharında Eflaklı Banul Manta ve Erdelli Albert Király 
kumandası altında bulunan 16.000 kișilik bir müttefik Hıristiyan kolordusu  yeterince uygun toplardan 
da faydalanarak Ibrail Kalesini yine  (16 gün süresince) muhasara ederek 19 Nisandan önce kaleyi 
almıştır 22 .Bu vesile ile hem I.H.Danișmend’in (belirtilmeyen) kaynaklarına göre hem de Hıristiyan 
(çoğu Transilvanya Prensi ) kökenli bilgilerine23 göre   ”bir çoğu öldürülen (con uccisione de molti 
Turchi) 3.000 Türk( 3 mila Turchi)” tarafından müdafaa edilen Braila’nın sonunda teslim olundukta 
askerle ahali serbest çıkarken yine - kısa süre de olsun- saldırılmıştır.Yani  Muslim askerî ya sivil 
nüfȗsu tekrar (daha da) korkunç kayıplar uğramıştır.Böylece 16.yüzyılın sonunda Braila kasabasının 
Muslim nüfusunun düşüşü  daha iyi anlașılmaktadır.

Yukarıda gösterildiği  gibi asî Eflâk Prensi Mihai Viteazul ‘un idaresi altında en az 10 ay 
süresince  (Nisan 1595- Șubat 1596) bulunan Braila Osmanlılar tarafindan geriye almağa denediler.
(Transilvanya’nın o zamanki başkenti olan) Alba Iulia ‘dan 02.03.1596 ‘da bildirilen bilgiye göre  ” 
bazı Türkler Tatarlarla birlikte ( alcuni Turchi insieme con Tartari) ”  ”Braila’yı ișgal ettiler(havevano 
occupato Brailla)” ,ama Mihal Voyvoda’nın atlı askerleri yaklașınca ”derhal o yeri terkettiler( di 
subito abandonarono detto luogo) 24. Giurescu’ya göre Braila kazası asî Eflâk Prensinin idaresi altında  
1601 yılına kadar yani Voyvodanın ölümüne dek bulunmuştur 25 . Ama onun görüşü kabul edilemez, 
çünkü : 1.elimizde H.1006/ M.14.08.1597-03.08.1598 tarihine ait 688 ve 701 no.lu  Tahrîr defterleri 
bulunmaktadır;bu arada  Braila Mihal Voyvodanın idaresi olsaydı tahrîr nasıl yapılabilirdi ? 2.yukarıda 
zikredilen Alba Iulia’lı 02.03.1596 tarihli rapora göre Braila ya Osmanlı ya Mihal ellerindeyken  
(Osmanlı hukumetinin temsilcisi  olan) bir Çavuş Mihal Voyvoda ile 4 günlük müzakerelerde bulundu 
( sia stato un Chiaus ad abboccarsi con Michel Vaivoda;e che doppo quattro giorni  se ne sia tornato 
verso Constantinopoli)26; 3.III.Mehmed’in seferi esnasında Eğri’nin fethi ( 23 Eylül 1596) ve yine 
Habsburglar’ a ve Transilvanya Prensi karșısında  Mezökeresztes’teki Osmanlı  zaferi (26 Ekim 1596) 
ardından Mihai Viteazul Aralık 1596’da Osmanlılarla  barışıp Padișahtan (yeni) Voyvodalık sancağını 
alıyor . 

Böylece sadece barış olduktan sonra yeni tahrîr yapılabilirdi.
Bu yeni tahrîrin yapılması bana göre yeni  Silistre Beylerbeyiliğinin  19.12.1598 ile 08.03.1599 

tarihleri arasındaki kurulmasıyla27 izah edilebilir.Yani Romen Voyvodalıklarının isyanı ve Kazakların 
gittikçe artan tehlikeli hücumları karşısında  karalaştıran Silistre- Özü Beylerbeyliğinin kurulması 
arifesinde bölgenin demografik ve malî kaynakları yeniden evalue edilmeliydi:böylece 1006/ 1597-
1598 tahrîri meydana gelmiștir.

Yukarıda zikredilen 16.asıra ait Tahrir Defterlerini 17.ve 18.yüzyıllara ait TT Defterleriyle 
mukayese edersek Braila Kazasının köyleriyle ilgili ilgi çekici rakamlar ve sonuçlar çıkıyor karşımıza 
:böylece 1570-1598 yıllarında bu Aşağı Tuna kazasında sadece 6 köy bulunuyordu ve bunlar tamamen 
Hıristiyan köyleriydi; 775 no.lu TTd ‘ye gore artık 1052/ 1642 yılında 12 kariye bulunuyordu 
:nüfusun genel artışı ișareti olarak bir defa Baldovinești ve Gropeni gibi büyük Hıristiyan köyleri 
bölünüyor ( Yukarı Baldovinești ve Așağı Baldovinești;Yukarı Gropeni ve Așağı Gropeni gibi);diğer 
21  BOA,Istanbul, fond A.DVN,dosya: 6 ,vesika: 10; Maxim 1999: 151,not  4; Giurescu 1968: 119.
22 Giurescu 1968 : 119; Danișmend cüz 10 : 139 ( ama Danișmend’in verdigi   tarih :  “ 1  Kanunusani/ 19       Rebiülahır 1003,Pazar” yanlıştır; 
bkn. not 21 ve 23).
23 Hurmuzaki 1888 , vol. 3(2): 97 (doc.CXIX) ,99 (doc.CXXI).
24 Veress 1932: V,17.
25 Giurescu 1968 :122.
26 Veress 1932 : V,17.
27 Selânikî 1989: 785,797 ;Maxim 2003: 78- 79.
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taraftan kazanın batı sınırı Eflâk Voyvodalığı toprakları içlerine ilerliyor ve böylece bazı Yeni Köy /
Kariye-i Cedid meydana geliyor,ayrıca artık Kariye-i Çıtak ( Romence Ciutacul) gibi Musliman,yani 
sırf Muslim (yeni) köylerine rastlanmaktadır. 18.yüzyılın sonunda ise Osmanlı (BOA, DCMM.d  
no.26.983 ve 1208/1793 yılına ait28) veya Avrupa ( Sulzer 29 ,1774-1782 yıllarına ait) kaynaklarına 
göre Ibrail Kazasında 50-55 köy bulunuyordu ( böylece Tuna sol,Romen kıyısında, Ibrail Kazası en 
büyük Osmanlı kazası olmuştur: aynı zamanda Yergöği/ Giurgiu Kazasında 35 köy ve Kulle/Holovnik/ 
Turnu Niyâbetinde  sadece 3 köy vardı 30 ).Ahalisinin çoğu Hıristiyan(Romen) kalmasına rağmen 
kazadaki köylerin ya da Ibrail kasabası mahallelerinin isimleri birkaç istisna ile artık Türkleşmiştir.

 Ama bu demografik,toponimik ve onomastik değișikliklerle ilgili teferruatlara șimdi  fazla 
girmiyelim.

 
Bu  defterlerin Romanya tarihi için önemi  fevkalâde büyüktür.Bir defa muhafaza edilen 

yerli,Romen belgeler çok nadir,böylece onların yerinde kullanılan Osmanlı vesikaları çok kıymetlidir.
Osmanlı idaresi altında bulunan Romen kentleri ve kazalarının nüfusu ,sosyal ve dinî-etnik  
yapısı,insan ve yer adları hakkında fevkalâde detaylı ve kıymetli bilgiler alabiliriz .Örneğin,Brăila 
liman kenti,kalesi ve kaza köyleri hakkındaki Tapu  Tahrir ve Cizye defterleri bir nevi altın madendir 
31. Brăila’ya dair en eski Tahrir Defteri ( 977/1570 yılına ait 483 no.lu TTd) ki bu şehrin Osmanlıya 
katılmasından așağı yukarı 30 sene sonra yapılmıştır,yeni Osmanlı realiteleri yanında eski Romen 
kentin struktürü ,eski Romen müesseseleri mirası da bulunmaktadır 32 . Bundan uzun kısmını geçen 
sene Brăila’da neșrettim ,șimdi 16.yuzyıla ait diğer TT  ve Cizye defterleriyle ve hatta yaptığım detaylı 
mukayese bu sene Inşallah basılmaktadır 33. 

 Bu kaynaklar üzerine çalışırken bunların (Prof.Heath Lowry’nin  gösterdiği )  „tuzakları 
ve sınırlarını” (Pitfalls and Limitations) 34 unutmıyalım.Bunlardan en tehlikeli ve en önemlisi geniș 
seriyle değil,tek defterle uğraşmak.Ayrıca TT defterleri mutlaka o dönemine ait  bașka kaynaklarla 
karșılaştırılmaları lâzım. Yine tarihçi olarak büyük dikkatle o tahririn nasıl,ne șartlarda yapılmıștır 35 
diye araştırmamız lâzım.

 Her halde Tapu Tahrir Defterlerinin yayınlanması ve değerlendirmesinde Türk Arşivlerinin 
yardımı ve uluslararası işbirliği gerekmektedir.
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Osmanlı İmparatorluğu’nun batı sınırı boyunca hüküm süren ikili egemenlik ortaya birbiriyle 
karşılaştırabileceğimiz Osmanlı ve Hıristiyan kaynaklarının çıkmasına neden olmuştur. 
Makalemde sizlere bir tapu-tahrir defteri ile Hıristiyanlarca düzenlenen bir vergi kayıt 

serisinin karşılaştırmalı analizi sonucunda elde ettiğim deneyimlerden söz etmek istiyorum, çünkü 
Macar devleti tarafından talep edilen vergilerin kaydedilmesinde kullanılan vergi kayıtları bölgeye 
ilişkin Osmanlı kaynaklarının ayrıntılı olarak araştırılması açısından büyük bir öneme sahiptirler.

As a result of the dual power structure along the Western borders of the Ottoman Empire, available 
Ottoman and Christian sources are comparable with each other. In my study, I am dealing with the 
lessons that can be learned from the comparative analysis of a tapu-tahrir defteri and Christian tax 
registries, as the registers of Hungarian state taxes are of particular importance for the critical study of 
the region’s Ottoman sources. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda Macar topraklarıyla sınır oluşturan bölgelerin kendine özgü 
niteliklerinden biri de bölgenin ileri gelenleri ile sürekli genişleyen Osmanlı iktidarını temsil eden 
yönetici sınıfının yaklaşık bir buçuk yüzyıl kadar süren ortaklaşa egemenliğidir .1 Söz konusu egemenlik 
paylaşımı bölgenin uzaklığı ve diğer nedenlere bağlı olarak kamu yönetimi, vergilendirme ve adalet 
hizmetleri alanlarına kadar yayılma olanağı bulmuştur. Bu özel durum Osmanlı kaynaklarının yanı 
sıra kimi zaman birbirini tamamlayan, kimi zaman da birbiriyle çelişen, dili itibariyle Latince veya 
1 Bu konuyu irdeleyen bir makale için: Gábor Ágoston, Törzsterület és végvidék: berendezkedési stratégiák és centralizációs korlátok a 16-
17. századi Oszmán Birodalomban. Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk. Pál Fodor – Géza Pálffy – István György Tóth. Budapest, 
2002. 44. Macar sınır bölgelerinin temel özellikleri hakkında bkz: Ferenc Szakály, Magyar adóztatás a török hódoltságban. Budapest, 1981.

TAPU DEFTERLERİ VE „MACAR” KAYNAKLARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI 
İNCELEME OLANAKLARI

(THE OPPORTUNITIES OF THE COMPARATIVE ANALYSIS OF TAPU DEFTERLERI 
AND „HUNGARIAN” SOURCES)

Prof. Dr. Éva Sz. SIMON
National Archives of Hungary / HUNGARY
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Almanca ancak özü bakımından „Macar” olan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun diğer bölgelerinde 
örneğine rastlanamayacağımız türden arşiv kaynaklarının ortaya çıkmasına yol açmıştır.  

Makalemde sizlere bir tapu-tahrir defteri ile Hıristiyanlarca düzenlenen bir vergi kayıt serisinin 
karşılaştırmalı analizi sonucunda elde ettiğim deneyimlerden söz etmek istiyorum. Bu konuya yönelik 
araştırmalarımı, Osmanlı İmparatorluğu’nun en batı ucunda uzanan toprakları üzerinde yer alan 
Budin vilayetinde 1566’da kurulan Zigetvar sancağına bağlı Kanije nahiyesine ait, günümüze kadar 
ulaşabilen kaynaklar üzerinde gerçekleştirdim. 

Zigetvar sancağına bağlı topraklarla ilgili olarak 16. Yüzyıl süresince üç adet mufassal defteri 
hazırlanmış olup günümüzde bunlardan yalnızca Münih’te saklanan ve 1579 yılına ait olanı 
bilinmektedir.2 Kayıp tahrir defterlerinin telafisini belli hususlar bağlamında olanaklı kılan icmal 
defterleri de günümüze dek eksiksiz gelebilmiş değildir. Bundan dolayı söz konusu bölgede meydana 
gelen arazi değişiklikleri hakkında (başka bir deyişle hangi yerleşim birimlerinin, ne zaman tam 
olarak veya kısmen denetim altına alındığına ilişkin olarak) Osmanlı kaynaklarına dayanmak suretiyle 
eksiksiz bir tablo çizebilmek kolay değildir. 

1566 yılını, diğer bir deyişle  Sultan Süleyman’ın son seferi ve aynı zamanda da Zigetvar’ın 
Türklerin eline geçtiği tarihi takip eden yirmi yıllık süreç içinde uygulanan Osmanlı mülkî idare 
siyasetinin incelenmesi birçok açıdan özel bir önem arz etmektedir. Bu dönem, 16. Yüzyılın ortalarında 
söz konusu dönem itibariyle henüz bütçe açığıyla mücadele eden Budin vilayetinin kısa bir süre için de 
olsa malî istikrara kavuşmuş olduğu dönemdir. Söz konusu defterin düzenleniş tarihi, tam da yönetimi 
altında vilayet gelirlerinin harcamaları tamamen karşıladığı hatta bir kısmının merkezdeki hazineye 
katkı bile sağladığı, daha önce imparatorluk defterdarlığı görevinde de bulunan Budin beylerbeyi Kara 
Üveys’in görev yaptığı dönem olan 1578–80 yıllarına denk düşmektedir.  Beylerbeyi Kara Üveys’in 
yöntemleri arasında cizye vergisi ödeyen mükellef sayısının arttırılması ve vergi tahsilatındaki 
etkinliğin güçlendirmesi önemli unsurlardı.3 Buna temel teşkil eden hususların biri de – Macar 
Krallığı’nın aleyhine olmak üzere - toprak üzerindeki egemenliğin daha geniş alanlara yayılmasıydı. 

Diğer yandan defterin düzenleniş tarihi tam olarak Macar Krallığı’nın batı kısmındaki toprakları 
ile aynı zamanda Viyana’nın savunmasına da hizmet eden yeni Macar savunma sisteminin kuruluşuyla 
aynı tarihe rast gelmektedir. Sınır kalelerinden oluşan hattın merkezi, ikili egemenliğin mevcudiyetini 
tartışmasız kılacak şekilde tam da araştırmamızın konusunu oluşturan Osmanlı idare biriminde 
olduğu gibi Kanije’ydi. Kesinlikle vurgulanması gereken bir diğer husus ise nahiyeye de adını veren 
Kanije kalesinin bu dönemde henüz Macarların elinde bulunmasıdır. Kurulmakta olan yeni savunma 
düzeni tam olarak 1600 yılına, yani Kanije’nin alınışına ve Kanije vilayetinin kuruluşuna kadar 
bölgede Osmanlı vergilendirme sisteminin daha geniş bir alana yayılmasını engellemiştir. Bu nedenle 
defterde yer alan veriler doğrultusunda Osmanlı devletinin batı kısmına yönelik olarak uygulanan 
vergilendirmenin 16. Yüzyıl itibariyle ulaştığı en geniş sınırları da tespit edebilmekteyiz. 

Macar devleti tarafından talep edilen vergilerin kaydedilmesinde kullanılan ve Latince 
olarak  conscriptio portarum şeklinde adlandırılan, Türkçeye de aşağı yukarı kapu-defteri diye 
çevirebileceğimiz vergi kayıtları bölgeye ilişkin Osmanlı kaynaklarının ayrıntılı olarak araştırılması 
açısından büyük bir öneme sahiptirler. Söz konusu kayıtlardan bundan sonraki satırlarda „Macar 
kaynağı” olarak söz edeceğim. Halen görev yapmakta olduğum Macar Devlet Arşivi, yukarıda sözünü 
ettiğim türden olmak üzere, ülkenin çeşitli bölgelerinden kaynaklanan ve 1546–1696 yılları arasındaki 
döneme ait 64 kalın ciltten meydana gelen bir diziyi bünyesinde barındırmaktadır.4 Bu belgeler 
tahrir defterlerinden daha sık olarak, genelde 2-3 yılda bir hazırlanmaktaydılar. Söz konusu dizinin 

2 Bayerische Staatsbibliothek, München, Cod. Turc. 138. fol. 104–155.
3 Gábor Ágoston, A hódítás ára. A magyarországi török végvárak őrsége, fenntartási terhei és a tartomány pénzügyi helyzete. Hadtörténelmi 
Közlemények 111. (1998) 351–383. Pál Fodor, Üvejsz pasa hagyatéka. Pénzügypolitika, vagyonelkobzás és az oszmán hatalmi elit a 16. 
század végén. Történelmi Szemle 44.(2002) 209–254. Son zamanlarda: Klára Hegyi, Adatok Szokollu Musztafa és Kara Üvejsz budai pasák 
konszolidációs kísérletéhez. Történelmi Szemle 54. (2012) 187-217.
4 http://193.224.149.8/adatbazisokol/adatbazis/94 (24.08.2012.)

birkaç cildi, Zigetvar’a ait tahrir defterindeki verilerin gözden geçirilmesi ve eksiklerin giderilmesi 
bakımından bizlere bulunmaz bir olanak sağlamaktadır.5  

Araştırmalarım esnasında tahrir defteri ile Macar kaynağının hazırlanmasına ilişkin nesnel 
koşulları kıyaslamak suretiyle aşağıda yer alan hususları tespit etmiş bulunmaktayım: 

– her iki kayıt türü de yaklaşık olarak aynı zamanlarda ve aynı bölgeye ilişkin olarak hazırlanmıştır, 
– her iki kayıt türü de o dönem için halihazırda mevcut bulunan veya ileride yeniden vergi 

yükümlülüğü altına alınabilecek şehirler ile köylerin tahminî, başka bir deyişle henüz tahsil edilmemiş 
olan gelirlerinin hesaplanması amacıyla düzenlenmiş verileri içermektedir. 

Temeldeki benzerliklerine karşın bu iki tür vergi kaydının içerik bakımından farklılık göstermeleri 
karşımıza güçlük yaratan bir husus olarak çıkmaktadır. Kanije nahiyesine ait tahrir defteri yapısal 
niteliği açısından da birbirinden kolaylıkla ayrılabilen iki farklı kısım halinde ele alınabilir. Tahrir 
defterinde ilk 210 yerleşim biriminin adından sonra aile reisleri ile bekâr erkekler sıralanmış, sonuç 
olarak da hane sayılarının belirtilmesinin ardından „ber vech-i maktu” ibaresini müteakiben götürü 
usulü hesaplanmış olan vergi tutarı (hasıl) yer almaktadır. Sınır boyunda yer alan yerleşim birimlerine 
özgü olarak tahrir defterinin bu ilk bölümünde de vergi türlerinin ayrıntılı olarak belirtilmediği 
görülmektedir. 

Tahrir defterinin bir sonraki bölümünde öncekilerden farklı 318 yer adı bulunmaktadır. Ne var ki 
bu bölümde „hâli ez raiyyet” ibaresinin ardından söz konusu yerleşim birimlerine ilişkin olarak sadece 
tek bir toplamda belirtilen vergi tutarı yer almaktadır. 

1579 yılı bağlamında hazırlanmış olan Macar kaynağı ise yer adlarının sıralanması dışında Macar 
mülk sahiplerinin adlarını, vergi mükellefiyetini haiz ev halkının sayısı ile serflerin hukukî statüsünü 
de içermekte. Ayrıca bunların yanı sıra bizim için en önemli veri olarak söz konusu yerleşim biriminin 
Türklere vergi ödeyip ödemediği bilgisine de yer vermektedir.  Bu bilgi doğrultusunda iki vergi 
kaydının karşılaştırılabilir verileri, söz konusu iki tarafa vergi ödeyen yerleşim birimlerinin adları, 
vergi mükelleflerinin sayısı ve umulan vergi miktarlarıyla sınırlı kalmaktadır.

Burada karşımıza çıkan ilk soru her iki kayıtta Türklere vergi ödeyen yerleşim birimleri olarak 
belirtilen yerlerin aynı yerler olup olmadıkları sorusudur. Bu bakımdan defterin yukarıda anmış 
olduğum iki ayrı yapıdaki bölümünü özel olarak inceledim. Defterin verilerin ayrıntılı olarak kayda 
geçirildiği ilk bölümünü Macar kaynağı ile karşılaştırdığımda vergi ödeyen yerleşim birimleri 
arasında ancak yüzde 9’luk bir farklılık bulunduğunu gözlemledim. İkinci bölüme kaydedilen yerler 
ise Macar kaynağına göre Osmanlılara vergi ödemeyen yerlerdi. Örneğin Mura ve Drava nehirleriyle 
korunduğundan dolayı güçlükle ulaşılabilen bir konumda bulunan Zrínyi ailesinin Muraköz’deki 
(Mecumorye) mülkü de bu son bölümün kapsamında yer almaktadır. 

İki taraftaki verilerin karşılaştırılması esnasında defterin yapısal bölünmüşlüğü bağlamındaki 
kendine özgü karakterine; başka bir deyişle defterdeki yerleşim birimlerinin neden iki bölüm halinde 
kayda geçirildiğine ilişkin olarak kesin bir sonuca ulaşmış bulunmaktayım. Defterde iki ayrı özellik 
taşıyan fetih bölgesinin birbirinden kesin olarak ayrılmasının nedeni, düzenli olarak vergiye bağlanan 
yerleşim birimlerinin yanı sıra üzerinde yalnız hak iddia edilen bölgeler olarak adlandırabildiğimiz, 
nüfusu ve vergi verme kapasitesi Osmanlılar tarafından ölçüme tabi tutulamadığı için kayıtlara reayasız 
(hâli ez raiyyet) olarak geçen bölgelerin de yer almasıdır. Budin paşası Kara Üveys’in düşüncesine 
göre üzerinde hak iddia edilen söz konusu bölgelerin vergiye bağlanması Zigetvar beyinin görevi olup 
buralardan elde edilecek olan ancak söz konusu dönem itibariyle henüz sadece kağıt üzerinde yer alan 
gelirler ise doğrudan imparatorluk hazinesine intikal ettirilecekti.6 

5 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL) E 158 Magyar Kincstári Levéltárak, Magyar Kamara Levéltára, Magyar Kamara 
Archivuma, Conscriptiones portarum 11.; 52–53. cild.
6 Österreichische Nationalbibliothek, Türkische Handschriften, Mxt. 597 fol. 158. „Müşarünileyh Hasan beg bundan akdem Peçuy sancağında 
ziamet mutasarrıf olub hala sene 987 zilhiccesinün evasiti tarihiyle müverrah hükm-i şerif irad eyleyüb mazmun-i hümayununda Sigetvar ve 
İstolni Belgrad sancakları serhaddında ihrac olunan esirlerün penciği ve zikr olunan sancaklarda haric ez-defter olan kariyeler cizyeler ile 
havass-i hümayuna ilhak olunmak üzere…” 

http://193.224.149.8/adatbazisokol/adatbazis/94
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İki vergi kaydında yer alan yerleşim birimi türlerine ilişkin inceleme de yine bu görüşün varlığını 
ortaya koymaktadır. İlk adım olarak bölgenin ekonomik gücünü temsil eden şehirlerin defterde ne 
şekilde yer aldıkları hususunu gözden geçirdim. Defterde beklemediğim kadar çok sayıda; 17 adet 
şehrin bulunduğunu tespit ettim.7 Bunlardan 13’ü üzerinde hak iddia edilen topraklar arasında yer 
almaktadırlar. Buraları daha ziyade vergiye bağlanmaları mümkün olmayan, sınırdan uzak topraklar 
üzerinde yer alan yerleşim birimleriydi ve Osmanlı muharrirleri tarafından sadece ismen bilinen yerlerdi. 
Bunun yanı sıra üzerlerinde hak iddia edilen bölgeler içinde sınıra yakın konumda bulunan birkaç şehir 
ise defterde köy olarak anılmaktadır. Her iki durum da Osmanlıların bölge hakkında doğrudan bilgi 
sahibi olmadıklarını göstermektedir. Buna göre demek ki 1579’da Osmanlı İmparatorluğu’nun en batı 
kısmında yer alan yönetim biriminin bir kısmı sadece askerî sınırların değil vergilendirme sınırlarının 
da dışına çıkmış, Osmanlı kamu yönetimiyle bağlantısı yalnızca kağıt üzerinde kalmıştır. Söz konusu 
bölgenin belirlenmesi ve defterde yer alan verilerin doğru olarak değerlendirilebilmesi ancak Macar 
kaynağından yararlanmak suretiyle mümkün olabilir. 

Her iki kaynak türünde yer alan mezraların karşılaştırılması ilginç ve söz konusu durumda 
özellikle Hıristiyan kayıtlarının kaynak değeri ile veri içeriği bağlamında öğretici olabilecek bir sonuç 
ortaya koymuştur. Defterde yer alan 10 gerçek mezraya karşın genelde Hıristiyan kayıtları da yerleşim 
birimleri için Latince deserta terimi kullanmakta ve bu terim birebir olarak çevrildiğinde karşılığı aynı 
şekilde yine ahalisi olmayan yer anlamına gelmekte, ancak defterden de anlaşılacağı üzere, birçok 
kez meskun mahalleri kapsamaktadır. Araştırmalarım sırasında daha önceleri meskun olmadıklarını 
düşündüğümüz ancak sakinlerini tahrir defterinin ilk bölümünden isimleriyle tanıdığımız benzer türde  
39 adet yerleşim birimi tespit ettim. Söz konusu 39 yerleşim biriminin Osmanlılara verilmek üzere tespit 
edilmiş vergileri hakkındaki araştırmam sonucunda da yine bazı ilginç sonuçlara ulaştım. Buna göre 
100 akçelik en düşük vergi tutarıyla ancak 3 yerleşim biriminin adı anılırken diğer 12 köyden 120-750 
akçelik gelir elde edilmesi beklenmekteydi. Zigetvar beyinin görevlileri 26 yerleşim biriminden ise 
1000-7000 akçe arasında vergi toplamayı düşünmekteydiler.  Demek oluyor ki Macar kaynağına göre 
mezraa olarak varsayılan bu yerlerin büyük bir kısmı, söz konusu vergi yükünü kaldırma kapasitesi 
açısından elverişli hatta gerektiğinden de elverişli sayılmaktaydı. Bu örnek bize sınır boyunda yer alan 
bazı yerleşim birimlerinin nüfusunun Macar kaynağına değil de ancak tahrir defterlerine başvurmak 
suretiyle tam olarak tespit edilebileceğini açık bir biçimde göstermektedir.

Buraya kadar anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere ikili egemenliğin etkisi altında bulunan bölgelere 
ilişkin kaynaklar birbirlerindeki eksikleri tamamlamakta, kesin olmayan bilgileri kesinleştirmekte ve 
birbirlerini açıklamaktadırlar. Şimdi sunacağım örnek doğrultusunda karşılaştığım çelişkilerin nedenini 
izah etmeye çalışacağım. Hem Macar hem de Türk kayıtlarında zikredilen köylerle ilgili olarak söz 
konusu bölgedeki hangi köylerin en büyük yerleşim birimi oldukları, hangi köylerin en çok nüfusu 
barındırdıkları veya ekonomik bakımdan vergi ödemeye en elverişli durumdaki yerleşim birimleri 
oldukları sorusuna karşılık aradığımda çelişkili yanıtlarla karşılaştım. Macar kaynağında herhangi bir 
yerleşim biriminde birim vergi miktarı yüksek olduysa aynı yerleşim birimi için tahrir defterindeki 
hane sayısının genelde düşük kaydedildiği tespit edilebildi. Söz konusu belgelerde bu olgunun tersine 
de pek çok kez rastlanmaktadır. Sınır bölgesine ilişkin kayıtlardaki eksikliklerin ötesinde vergi 
mükellefleri sayısının böylesine birbiriyle çelişkili farklılıklar göstermesi ikili egemenliğin hüküm 
sürdüğü bölgelerde kuşkusuz iki devletin söz konusu kayıtların hazırlandıkları tarihler itibariyle bu 
bölgelerde ne ölçüde etkin olduklarını ortaya koymaktadır. Bu egemenlik mücadelesinde varılan uç 
noktalarını ilk iki örnekte görebildik. Hıristiyan tarafına tam vergi öderken Türk tarafına hiçbir vergi 
ödemeyen buna karşın yine de defterde yer alan; başka bir deyişle nüfusları Osmanlılar tarafından kayda 
geçirilmemiş olan, üzerlerinde hak iddia edilen yerleşim birimleri bir grup içinde yer alıyor. Diğer 

7 Géza Dávid, Hódoltsági városaink és népességszámuk alakulása a 16. században. Gazdaságtörténet – könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász 
Jenő 90. születésnapjára. Szerk. János Buza. Budapest. 2001. 103–114.

grup içinde ise Macar kaynağında, ahalisi olmayan yer (deserta) olarak kayda geçen ancak defterde 
yüksek vergi miktarları ve nüfusla karşımıza çıkan bölgeler bulunmaktadır. Macar kayıt görevlisi 
bu bölgelerde mükelleflerin, muhtemelen vergi ödememek için kaçıp saklanmalarından dolayı vergi 
mükellefi bulamamış veya güvenlikli bir ortam bulunmadığından dolayı bölgeye gitmekten çekinmiş 
ve hiçbir değerlendirme girişiminde bulunmamıştı. İki uç arasında gidip gelen bölgedeki her bir 
yerleşim biriminin kendisini vergilendiren bu iki güçle de kendine özgü bir yaşanmışlığı, mücadelesi 
ve uzlaşma yöntemi vardı. Ne zaman hangi tarafa doğru meyledeceği söz konusu yerleşim biriminin 
bulunduğu coğrafi çevreye, Macar ve Türk mülk sahibinin askeri gücüne ve sürekli olarak değişmekte 
olan vergilendirme sınırına göre coğrafi bakımdan nerede yer aldığına bağlıydı.

Makalemin başında da sözünü ettiğim defter serilerinin mevcut olmadığından dolayı Osmanlı 
İmparatorluğu’nun batı sınır boylarındaki bölgelerde meydana gelen değişikliklerin ortaya konulması 
oldukça güçtür.  Sürekli değişikliğe uğrayan vergilendirme sınırının araştırılması ise doğruyu söylemek 
gerekirse kesinlikle olanaksızdır. Zigetvar sancağının 1569 yılına ait kayıp durumdaki tahrir defteriyle 
1579 yılına ait tahrir defterinin hazırlanışı arasındaki zaman dilimi hakkında Türk kaynaklarını temel 
almak suretiyle Osmanlı vergi sistemine henüz yeni dahil edilmiş yerleşim birimlerine ilişkin hiçbir 
bilgi elde edememekteyiz. Tımar defterleri ve tımar ruznamçeleri yine aynı şekilde yalnızca tahrir 
defterlerinde yer alan yerlerin tımar sahiplerini zikretmektedir. Bu sorunun çözümü konusunda da 
bize yine Hıristiyanlar tarafından tutulan kayıtlar yardımcı olabilirler. Genelde 2-3 yılda bir hazırlanan 
Macar kaynakları serisi söz konusu ara dönem içinde Osmanlılara henüz yeni vergi vermek zorunda 
bırakılmış yerleşim birimlerinin harita üzerindeki yerlerinin tespiti ile sürekli olarak değişen 
vergilendirme sınırının belirlenmesine olanak sağlamaktadırlar. 

1566’dan sonradan kalma Macar kaynağındaki veriler, seferler sırasında ciddî anlamda zarar 
gördükleri belgelerle de kanıtlanabilen bölgedeki yerleşim birimlerinin nispeten hızlı bir biçimde 
yeniden canlılıklarına kavuştuklarını göstermektedir Bununla birlikte söz konusu bu süreç Kanije 
nahiyesi topraklarında henüz Türk vergilendirme sisteminin ortaya çıkışıyla eşzamanlı olarak gelişen 
bir süreç değildi. Türk ordusunun pek çok aşamanın ardından ulaşmış olduğu büyük çaplı hakimiyetin 
tesisi ancak 1576 yılından itibaren gözlenebilir hale gelmiştir. 

- 1574–75 yıllarında hedef bölgenin vergilendirme hazırlıkları kapsamında araştırmakta olduğum 
bölgeye bir dizi yağma seferi yapılmış olup Hıristiyan kaynağında karşılaştığımız yakılıp yıkılan 
yerlerin sayısındaki artış da bu durumu kanıtlamaktadır. Adı geçen safhalar bunlardı:

- 1576’da bölgeye giden güzergahı koruyan Kanije’nin girişinde yer alan muhafız evlerinin 
(çardak) tahrip edilmesi sonucunda göze kestirilen bölgelere giden yol da açılmış oluyordu. Bu olayın 
ardından daha sonraları nahiye olan bölgenin giderek daha geniş bir bölümü kendini Türklerin vergi 
mükellefi olarak adlandırmaya başladı. Buraların oranı 1574’te %11, 1576’da %52, 1578’de %75’leri 
bulmuştu.8 Yeni mufassal defterinin hazırlanmasına ilişkin olarak padişah tarafından verilen talimat 
üzerine, 9 olay yeri teftişleri ve yıldırılıp sindirilen halk heyetlerinden alınan bilgiler doğrultusunda 
-210 durumla ilgili olarak- sözü edilen yerlere ilişkin verginin götürü usulü olarak belirlenmesine 
her halükarda karar verilmişti. Bu yerler birkaç istisna dışında 1579 yılına ait tahrir defterinin daha 
önce sözünü etmiş olduğum birinci bölümünde kayda geçirilmiştir. Buna göre defterin başlangıç 
bölümü bünyesinde pek çok yıl öncesinde vergilendirilmiş olan yerlerin ad listesi ile ekonomik açıdan 
taşıyabileceği vergi yükü kapasitelerini de barındırmaktaydı. Neredeyse istisnasız bir biçimde tümü 
de yuvarlak rakamlarla sonuçlandırılan vergi tutarları büyük bir olasılıkla halkla yapılan bir pazarlık 
sonucunda ortaya çıktıklarından dolayı artık yerleşim birimleri arasında tahmine (ber vech-i tahmin) 
dayalı olarak vergilendirilecek olanlara rastlanılmadığı gibi vergi türleri de defterde ayrıntılı olarak 
açıklanmak suretiyle yer almamaktadır. 

8  Éva Szepesiné Simon, Ottoman expansion in Zala county in the second half of the 16th century: A comparative analysis of a tahrîr defteri – 
opportunities and lessons. http://doktori.btk.elte.hu/hist/szepesinesimoneva/thesis.pdf (24.08.2012.)
9  Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Mühimme defteri 36. fol. 253. No. 666.

http://doktori.btk.elte.hu/hist/szepesinesimoneva/thesis.pdf
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1579’dan itibaren Kanije çevresinde oluşturulan Macar savunma sisteminin faaliyeti Osmanlı 
vergilendirme düzeninin etkinliğini önemli ölçüde etkilemiştir. Yeni savunma düzeni pratikte Kanije 
nahiyesinin topraklarını Zigetvar sancağının gövdesini oluşturan topraklardan ayırmıştır. Bu durumun 
yarattığı etki sonucunda Macar kaynağında Osmanlı tarafına da vergi ödeyen yerleşim birimlerinin 
sayısı yeniden azalmaya başlamıştır. Şöyle ki 1582’de adı geçen yerlerin yalnız %68’inin fethedilmiş 
olduklarını görmekteyiz.10 

Ortaya koymuş olduğum sonuçlardan da anlaşılacağı üzere, Osmanlı İmparatorluğu’nun batı 
sınırı boyunca hüküm süren ikili egemenlik ortaya birbiriyle karşılaştırabileceğimiz Osmanlı ve 
Hıristiyan kaynaklarının çıkmasına neden olmuştur. Ne var ki söz konusu kaynaklarda yer alan 
değerlendirmelerin hazırlanışına etki eden engellerden dolayı denetimsiz olarak kullanılmaları her 
iki kaynak grubundan da hatalı sonuçlar elde edilmesine yol açabilir. Kaynakların birlikte ele alınıp 
incelenmeleri ise sadece bu iki kaynak grubundan elde edilecek sonuçların değerini ve güvenilirliğini 
arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda yalnızca defterler temel alınmak suretiyle yapılan incelemelerle 
ortaya konulması mümkün olmayan Osmanlı İmparatorluğu sınırlarının genişleme seyrinin daha kesin 
çizgilerle belirlenmesini de olanaklı kılacaktır. Bu nedenden ötürü her iki kaynak türünün, elverişli yer 
ve zamanda, eşzamanlı olarak araştırılması her halükarda yerinde ve arzu edilen bir yaklaşım olacaktır.

10  Éva Sz. Simon, A hódoltságkori török paleográfia tréfája vagy egy renegát írnok ügyeskedése? Egy különleges forrás a kanizsai védelmi 
övezet hatékonyságáról 1586 őszéről. Századok 140 (2006) 4. sz. 1045–1060.

ABSTRACT: 

Archive sources are the most important element for researching of any area’s history. Because 
of different historical circumstances, researching of Bosnian history under Ottoman rule 
mostly relies on ottoman archive sources in Republic of Turkey. One of the most important 

is Archive of Presidency of the Government (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) in Istanbul, as well as 
General Directorate of Land Registry and Cadastre (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü), both known 
as major providers of sources for Bosnian history. Having that in mind, we tried to draw attention to 
importance of those archive records and their use in Bosnian historiography. The work is following 
historiographical production which contains sources from General Directorate of Land Registry and 
Cadastre. Despite certain limitations, the production has managed to actualise a number of questions 
in Bosnian historiography. Partial translations of certain sources to Bosnian language made it possible 
for them to be broadly used, even by non-ottoman oriented scientists. 

Key words: Kuyud-i Kadime, Bosna, archive sources, towns, waqfs, Islam acceptance, economy, 
society, tenth. 

THE IMPORTANCE OF OTTOMAN ARCHIVE RECORDS FOR STUDYING OF 
BOSNIAN HISTORY

Archive records are the most important source for researching of history of any area, including 
Bosnia. There are few important reasons why ottoman archives, especially today, are very significant 
in researching of Bosnian history.1 We could summarize them into two main reasons: a long period of 

1 More on that: Aladin Husić, ,,The Importance of Ottoman Archives in the Study of History of Bosnia-Herzegovina”, International Symposium 
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ottoman rule over Bosnia (415 years) and a poor preservation of ottoman sources in Bosnian archives. 
The reason for such bad state of ottoman sources in Bosnia was due to various historical circumstances 
and the fact that ottoman archive sources had continuously suffered damages. There were some events 
in the past where records of ottoman period in Bosnia had suffered irreparable damage. With incursion 
of Eugene of Savoy in 1697 Sarajevo as the center of the province was entirely burnt down. At that 
time the provincial archive was also devastated. Besides, many cities had suffered occasional fire 
devastations throughout their history. One part of archive sources originating in 18th or 19th century 
were transferred to Istanbul by Omer-pasha Latas in 1851.2 The last big destruction of ottoman archive 
sources occurred on 17th of May 1992 in brutal aggression on Bosnia and Herzegovina when the 
Oriental Institute was struck by a rocket and burnt down.3 It is important to emphasize that the Oriental 
Institute had held in their possession the most important (by their quantity, content and importance) 
sources and manuscripts for the period from 15th to 19th century on area of southeastern Europe. The 
entire archive records as well as copies of ottoman sources collected throughout four decades from 
archives from Ankara to Vienna were devastated at that occasion. What we have today in Bosnia is 
not remotely sufficient for studying of over four centuries long history of Bosnia under Ottoman rule. 

General Directorate of Land Registry and Cadastre (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kuyud-i Kadime Arşivi) in researching of Bosnian history

The most important and most numerous archive records for Bosnian history from middle 15th 
till middle 19th century are kept in Republic of Turkey. Two are of the most importance: Archive of 
Presidency of the Government (Başbakanlık Osmanlı Arşıvı) in Istanbul and General Directorate of 
Land Registry and Cadastre (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) in Ankara. The archive records 
from the archive in Istanbul had been used for researching of Bosnian history intensively right after 
the World War Two, while the records of General Directorate of Land Registry and Cadastre in Ankara 
were used sometime later. The use of Istanbul archive and the results made on basics of their records 
were motivating element for scientists in Bosnia to expand their work further, on General Directorate 
of Land Registry and Cadastre. It occurred in 70s of the 20th century. The use of that archive now is 
inevitable for researching of any period or question from four centuries of Bosnian history. On the 
basics of brief overview we know that the archive contains sources from 16th century till the end of 
ottoman rule in 1878. Along with the fact that the time period to be researched through those records 
is very long, one other advantage of the archive is the area that is covered by the sources. The area 
covered in the sources is different and depends on administrative and governing organizations of the 
particular time period. Even though we have only partial insight into archive sources from General 
Directorate of Land Registry and Cadastre, we will try to emphasize some of their characteristics 
and importance of their content. A few sources cover the entire area of Bosnia and Herzegovina and 
even broader, areas of Dalmacia and Lika in Croatia, in 16th and 17th century as they were part of one 
administrative unit that is Bosnian Eyalet.  Those are sources that originate in the end of 16th and 
beginning of 17th century. They refer to following sanjaks: Bosna, Hercegovina, Zvornik, Klis, Krka. 
No matter whether those were summary or individual census defters, they hold a huge importance for 
studying of administrative, military, economic conditions and agrarian history of those areas and of 
the society as a whole.4 It is impossible to find sources that would treat all of these issues all at the 

on Turkish Archives,(17-19 November 2005, Istanbul) Republic of Turkey Prime Ministry, General Directorate of State Archives, Ankara 
2006., p. 486-495.
2 Hamdija Kreševljaković – Derviš M. Korkut, Travnik u prošlosti 1464-1878, Travnik 1961, 90.
3 Lejla Gazić, Stradanje Orijentalnog instituta u agresiji na Bosnu i Hercegovinu 1992.-1995., Orijentalni institut u Sarjevu 1950.-2000., 
Sarajevo 2000, 27.
4 Tapu ve Kadastro Arşiv Genel Müdürlügü, TD, 6, TD, 7, TD, 8, TD 11, TD 13. TD 5, TD 253, TD, 255, TD, 346, TD, 362, TD 23, TD 82, 
TD 229, TD, 242.

same time, to cover such a long period of time and to provide information on all of the questions at the 
same time. There are many other questions raised by studying these sources, such as questions from 
agrarian history, history of the towns and other settlements, toponomastics, onomastics, demography, 
confessional conditions and changes in the sphere of spirituality, which is very important for the area 
of Balkans, especially for areas where huge confessional changes occurred. With the shortage of other 
sources that would allow us to consider these questions in Bosnia, the importance of these ottoman 
sources is evident. The above specified sources represent only a small part of ottoman sources that 
we had an insight into. However, it is beyond doubt that many of other unexamined sources will offer 
new possibilities of studying later periods and answering new questions of 17th 18th or 19th century. 
Even though all kinds of archive records are significant, the results of the historiography so far have 
announced some different kind of sources for Bosnian history that are very important as well. Those 
are Aʻşar and Yoklama defters for Bosnia.5 For researching of agrarian history and relations in 19th 
century the Tapu Zabit Defteras are very important. They cover the entire area of Bosnian vilayet of 
the last decades of ottoman rule. 

Some of the results so far

Although the use of these materials and records began somewhat late, the results of researches of 
different questions from Bosnian history are still on a high level. Some of the first Bosnian historians 
to use the records of General Directorate of Land Registry and Cadastre were Adem Handzic6 and 
Ahmed S. Alicic7. They made some pioneer steps in managing and use of the records from this archive 
therefore some broader use was not expected of them. They mostly used it for the purposes of the 
subject they were researching. It became apparent that these archive records were very significant and 
useful in solving certain questions and their better understanding. Both authors however remained in 
the domain of military questions of classical period in the first case and of reform period in the second 
case.8 In the other hand, those were the guideposts to be followed in future researches that in the end 
brought new results. Since then these archive records are inevitable in researching of Bosnian history, 
and are the base for opening new questions from the sphere of urban development of cities, history 
of waqf, demography and society in general, especially the inner of Bosnian Eyalet.9 The specific 
similar elements of the record content had influenced the fact that some similar or maybe identical 
questions were raised for some bordering areas of eyalet, like Kliski sanjak, or question of military 
organization or any other, that gave some insight into life of serhat (bordering area) especially life 
of fortified cities.10 One other question that was raised was focusing on the question of development 
5 Aʻšar defteri: 123, 141, 142, 148, 155, 156; Yoklama defteri: 40, 41, 42, 50, 77, 78, 84, 86, 131, 136, 138, 139, 140, 144, 149, 150.
6 Adem Handžić, Tuzla i njena okolina u XVI vijeku, Sarajevo 1975.
7 Ahmed S Aličić, Uređenje Bosanskog ejaleta od 1789. do1878. godine, Sarajevo 1983.
8 Adem Handžić, Tuzla i njena okolina u XVI vijeku, Sarajevo 1975., str. 73-74. Ahmed S. Aličić, Uređenje Bosanskog ejaleta od 1789. do1878. 
godine, Sarajevo 1983, 62, 150.
9 Even though they were published in different magazines, the most important works of dr Adem Handzic are published in: Studije o Bosni, 
historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda, Istanbul 1994. The most important ones are: ,,O formiranju nekih gradskih naselja u Bosni“, 
111-142, (Ibid: POF XXV, Sarajevo 1975 133-169), ,,Značaj muafijeta u razvitku gradskih naselja u Bosni u XVI vijeku“, 151-158., (Ibid; 
Jugoslovenski istorijski časopis, br. 1-2, Beograd 1974, 60-69) ,,O gradskom stanovništvu u Bosni“, 161-168., (Ibid: POF XXVIII-XXIX, 
Sarajevo 1978-79, 247-256) ,,Gazi Husrev-begovi vakufi u Tešanjskoj nahiji u XVI stoljeću“, 169-184, (Ibid: Anali Gazi Husrev-begove 
biblioteke, II-III, 161-174) ,,Gazi Husrev-begov vakuf na prelazu iz XVI u XVII stoljeće“, 185-196, (Ibid: Anali Gazi Husrev-begove 
biblioteke, IX-X, Sarajevo 1983, 207-217); ,,Dokument o prvom službenom popisu Husrev-begova vakufa iz 1604. godine“, , 197-205, (Ibid: 
Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, XV-XVI, Sarajevo 1990, 3-18) ,,O značaju putova za razvitak gradskih naselja u Bosni u XVI i XVII 
stoljeću“, 207-212, (Prilozi Instituta za istoriju, XIII, Sarajevo 1977, 73-78); ,,Postanak i razvitak Dervente u XVI stoljeću, prilog istoriji 
naselja u Bosni“, 213-233, (Ibid: Prilozi Instituta za istoriju, 10/2, Sarajevo 1974, 111-133); ,,O društvenoj strukturi stanovništva u Bosni 
početkom XVII stoljeću“, 235-251. (Ibid: POF, XXXII-XXXIII, 1982-83, 129-146); Behija Zlatar, Zlatno doba Sarajeva, (XVI stoljeće), 1996. 
Behija Zlatar, ,,Osvrt na srednje i manje vakufe u Sarajevu u XVI stoljeću”, Anali GHb, IX-X, Sarajevo 1983, 103-112.; Amina Kupusović, 
,,Vakufi u Rogatici do kraja 16. stoljeća”, POF 54/2004, Sarajevo 2005., 169-180.
10 Fehim Dž. Spaho, ,,Grad Sinj u turskoj vlasti”, Zbornik Cetinske krajine, Knj. 4, Sinj 1989, 55-62. The same: ,,Vrana u turskoj vlasti”, 
Biogradski zbornik (Biograd i njegova okolica u prošlosti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Biogradu od 11.-13 studenog 
1988) Zadar 1990, 431-436. The same: ,,Prilog istoriji grada Islama u Ravnim kotarima u XVII stoljeću”, Zadarska revija, Zadar, 1985, god. 
XXXIV, br. 4/5, 353-361.



248 249

KONGRE BİLDİRİLERİ

Arşiv Dairesi BaşkanlığıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

of cities that did not have high level of economical or urban development, like in the case of inner 
towns. The results indicate that cities on periphery stayed in the level of settlements of lower level – 
suburbia. It was determined by their bordering character and economic and demographic base of the 
area.11 In spite of unfavorable circumstances that prevented full development of oriental cities, it could 
not prevent the development of some other aspects of city life that were much influenced by the inner 
streams of Bosnian eyelet. Some of those aspects are sacral component and institution of waqf, for 
which we can find many important records from 16th and the beginning of 17th century in the General 
Cadaster Directorate archive.12 At the same time, it is possible on the basics of those records to convey 
demystification of unfounded thesis, determine the real level of urban development, continuity or 
discontinuity of certain urban settlements no matter if those were cities of military or civil character.  
Such records once again prove that there is no successful historical reconstruction without necessary 
sources of valuable contents that would provide us with different view on historical reality. Kornelija 
Jurin Starcevic is an example of material that showed some of those unfounded thesis and one sided 
views of the history of ottoman period in cities positioned in Dalmatian background.13 Researchers 
are not limited only on historical sphere of cities, but they also treat rural settlements especially their 
demographical potential as well as the distribution of population around certain areas.14 Further more 
questions of social streams that originated as a consequence of bordering position where the system 
fails to function correctly and opens new ways of “acting outside of the system”, have also been raised. 
The failure of system functioning had as a consequence formation of some “social elites” originated 
from military circles.15 

No question had raised so much attention and interest as the question of Islam acceptance in 
Bosnia. The full perspective on this question depended on accessibility of sources that could provide 
information on processes in the sphere of spiritual life on complete administrative territory of Bosnian 
Eyalet in classical period of ottoman rule.  At first that question was partially discussed as a part of 
researches made for specific areas, but the fullest and most important work on this matter was given 
on a scientific conference “The spreading of Islam and Islamic culture in Bosnian Eyalet”.16 The entire 
administrative area of Bosnia was included in that work. The most important records related to certain 
regions especially from the end of 16th century, are located in Kuyud-i Kadime Arşivi (Tapu Arşivi). 
Some areas are particularly well detailed in the records, so it is possible to view the process of Islam 
acceptance in certain villages- the smallest administrative units. That is the most important result in 
the process of solving these questions since they were raised in 19th century. Along with researches for 
the question of confessional relations, the question of economic development at the end of 16th century 
was raised, particularly for certain regions, like Herzegovina.17 The wide area of Herzegovina was 
researched fully because all of the records were summarized for each populated place in that sanjak. 

As a phenomenon related to Islam acceptance, or as its consequence, was the acceptance of names 
of Islamic culture and civilization of Arabic, Turkish or even Persian origins. One specific work of 
Bosnian historiography that was made on the basics of detailed records (mufessal) from 1604, had 

11 Sehim Dž. Spaho, ,,Neke karakteristike razvitka varoških naselja u Kliškom sandžaku u XVI i XVII stoljeću“, POF 38/1988, Sarajevo 
1989., 241-251. 
12 F. Dž. Spaho, ,,Džamije i njihovi vakufi u gradovima Kliškog sandžaka početkom XVII vijeka”, Anali GHb, V-VI, Sarajevo 1978, 217-229. 
The same: ,,Vakufi i vakifi u jugozapadnoj Bosni i Dalmaciji”, Anali GHb, IX-X, Sarajevo 1983, 87-94. The same: ,,Livno u ranim turskim 
izvorima – prilog za monografiju”, POF 32-33, 1982-83, Sarajevo 1984, 147-162.
13 Kornelija Jurin Starčević, ,,Islamsko-osmanski gradovi dalmatinskog zaleđa: prilog istraživanju urbanog razvoja u 16. i 17. stoljeću”, 
Radovi 38, Zavod za hvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2006, 113-154.
14 Kornelija Jurin Starčević, ,,Demografska kretanja u selima srednjodalmatinskog zaleđa u 16. i početkom 17. stoljeća”, POF 54/2004, 
Sarajevo 2005., 139-167.
15 Kornelija Jurin Starčević, ,,Krajiške elite i izvori prihoda: primjer jadranskog zaleđa u 16. i 17. stoljeću”, POF 55/2005, Sarajevo 2006, 
243-266.
16 Prilozi za orijentalnu filologiju, 41/91, Naučni skup ,,Širenje islama i islamska kultura i civilizacija u bosanskom ejaletu“, Sarajevo 1991, 
1-449.
17 Ahmed S. Aličić, ,,Privredna i konfesionalna struktura stanovništva u Hercegovini krajem 16. stoljeća”, POF 40/1990, Sarajevo 1991, 125-
192.

sublimed the origins of the names and frequency of their usage on the area of Bosnian sanjak at the 
beginning of 17th century.18 

 The most results so far have treated sources from the end of the 16th century. Apart from 
Ahmed S. Alicic the scientists mostly did not use the records from later period, like those of the 
19th century. For the researches of Bosnian administrative organization in period of reforms, he used 
Yoklama (control- review) or Asar defters (defters of The Tenth-tax). Some of the questions discussed 
in his studies and researches have treated the organization and changes in the organization of Bosnian 
eyalet/vilayet during the 19th century, agrarian history as well as other questions that were brought up 
as a consequence of the reforms.19 Some of those were elaborated even more later on. Significant effort 
was put into reviewing tax question (the tenth) in reform circumstances, the ways of its establishing, 
their collecting, etc. He treated all the problems that came with attempts of reforming the eyelet, 
finding the best solution for producers as well as for province, which is why it was necessary to make 
a compromise with reforms.  The state took over the complete tax collecting into their hands in 1851-
1852 which is why there are more detailed records on the tax politics in Bosnia from that period. Tax 
census from 1850-1851, even though incomplete, provides an insight into a structure and level of 
economic produce in all sanjaks of Bosnia. The only data missing are those of Sarajevo sanjak.20 

Published sources
There are numerous results to be emphasized regarding the contribution to historiography in 

Bosnia (15-19th century). The use of ottoman sources was primarily limited on historians of ottoman 
scientific orientation, which reduced the possibilities of their exploration to a very narrow circle. That 
is why some sources or part of them have been published from time to time. So far, the fragments of 
detailed records of Klis sanjak were published, from area of Sinj and Vrlika from 1604.21 The records 
of the same year but of the area of Banja Luka in Bosnian sanjak were published as well.22 Many 
historians used them for their researches of these regions. However the most important publishing 
event was the publishing of detailed records of Bosnian sanjak from 1604, translated into Bosnian 
language that was primarily kept in Kuyud-i Kadime archive.23 

All of the above does not give detailed information on all the individual works, but is rather a 
general overview of some of the basic scientific topics and questions treated on the base of records 
from Kuyud-i Kadime archive. The same records were used in some master or PhD works. They don’t 
differ much in their thematic or regions. 

Having all this in mind the importance of Kuyud-i Kadime archive for researching of Bosnian 
history is unquestionable. Even though some significant results were made so far there is still a lot of 
potential work to be done in the archive, particularly since the work so far was treating 16th rather than 
19th century. It is necessary to look deeper into familiar records, and to continue exploring new ones that 
would bring up new themes and questions for studying. It is justified to expect that new fonds would 
offer new records with important information for historiography of Bosnia and Herzegovina, no matter 
whether those were individual documents or any materials that would treat bigger administrative units, 
or smaller local units. Thus it is expected that fonds of Roznamce, Derdest, Cebe and Yoklama defters 
would offer previously unknown sources and open new possibilities for researching and enriching 
historiography.

18 Amina Kupusović, ,,Muslimanska imena u opširnom popisu bosanskog sandžaka iz 1604. godine“, POF, 40/1990, Sarajevo 1991, 267-308.
19 Ahmed S Aličić, Uređenje Bosanskog ejaleta od 1789. do1878. godine, Sarajevo 1983.
20 Ahmed S. Aličić, ,,Desetina u Bosni polovinom XIX vijeka”, Prilozi Instituta za istoriju, god. XVI br. 17/1980, Sarajevo 1980., 129-174.
21 F. Dž. Spaho, ,,Jedan turski popis Sinja i Vrlike iz 1604. godine”, Acta historico-economica Jugoslaviae 12, Zagreb 1985, 21-120.
22 Amina Kupusović, ,,Nahija Banja Luka u Opširnom popisu Bosanskog sandžaka iz 1604 godine”, POF 44-45/1994-95, Sarajevo 1996, 
149- 205.
23 Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, Sv. I/1, (Uvod Ahmed S. Aličić, III-XXXVII) 1-679., Sv. I/2; (1-601) Edited by: Adem 
Handžić,Sarajevo 2000; Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, Sv. II, Edited by: Snježana Buzov, Prepared: Lejla Gazić; Sarajevo 
2000., 1-652; Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, Sv III, Edited by: Amina Kupusović, 1-595.
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Summary

Archive records in General Directorate of Land Registry and Cadastre represent very significant 
potential for researching of Bosnian history under the ottoman rule. Even though its utilization began 
relatively late, the results were very significant for Bosnian historiography. Its materials were used for 
solving many questions related to the whole area of Bosnian eyelet/vilayet. But still, it is obvious that 
not all periods were researched equally.  The most interest was put into sources from the end of the 
16th century. A lot less attention were given to sources of the 19th century. From the results so far it is 
obvious that 17th and 18th century were hardly treated. The time will show whether the lack of sources 
or the lack of interests of historians had caused such low interest for 17th and 18th century. As for the 
researching topics, the questions of administrational or military organization, developments of cities, 
history of waqf, demography, spirituality, society in general, are the most common ones. 

Özet

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv kayıtları osmanlı egemenliği altında Bosna tarihinin 
araştırılması için çok önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Onun kullanımı nispeten geç başladı bile, 
sonuç Bosnalı tarihçilik için çok anlamlıydı. Onun malzeme Bosna eyalet/vilâyetinin bütün bölge ile 
ilgili pek çok soru çözmek için kullanıldı. Ama yine de tüm dönemlerde eşit araştırılmamıştır açıktır. 
En çok ilgi 16. yüzyılın sonundan kaynaklardan konulmuştur. Bir çok az ilgi 19. yüzyılın kaynaklarına 
verildi. Tarihcilik sonuçlara göre bugüne kadar 17. ve 18. yüzyılara ehemiyet verilmedigini açıktır. 
Zaman kaynaklarının eksikliği veya tarihçilerin ilgi eksikliği 17. ve 18. yüzyıl için böyle düşük faiz 
neden olmuştu olup olmadığını gösterecektir. Araştırma konuları içinde, idari veya askeri örgüt, 
şehirlerin gelişmeleri, vakıf tarihi, demografi, maneviyat, genel olarak toplum, soruların en yaygın 
olanlarıdır.

V.OTURUM

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI

Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Sosyal ve İktisadi Tarihimize Kaynak Olarak Sahhaf Terekeleri

Prof. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU
Meclis-i Vala Defterlerinin Tarihi Açıdan Önemi

Doç. Dr. Orlin SABEV
Osmanlı Toplumsal Tarihi İçin Değerli Kaynak Teşkil Eden Tereke ve Muhallefat Kayıtları

Nándor Erik KOVÁCS
17. Yüzyılda Divan-ı Hümayun’un Şikayet Defterleri



252 253

KONGRE BİLDİRİLERİ

Arşiv Dairesi BaşkanlığıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Orta çağ İslam dünyasında kitap istinsahı ve satışı ile meşgul olan ve sahhafların işlevlerini yerine 
getiren “Verraklar”1 hakkında bir doktora çalışması yapılmış2, birkaç müstakil eser ortaya konmuş3 
ve çok sayıda makale yazılmış4 olmasına karşılık Osmanlı dönemi sahhaflığını ve sahhaflarını konu 
alan hiç bir monografi yoktur. Bunun sebebi, araştırmacıların bu konuya ilgisiz kalmasında değil 
de sahhaflarla ilgili belge ve kaynakların nedretinde ve bunların da ortaya çıkarılmamış olmasında 
aranmalıdır. Bugüne kadar bu konuda yazılanlar herhangi bir belge ve kaynağın değerlendirmesinden 
oluşmayan birkaç genelleme cümlesiyle, son dönem sahhaflar çarşısı ile ilgili bazı ayrıntılar ve birkaç 
sahhafla ilgili hatıralardan ibarettir5, ve çoğu da birbirinin tekrarıdır. Tekrarlanan bilgilerin önemli bir 

1 Osmanlı döneminde sahhâf yerine verrâk kelimesinin kullanılmasına pek rastlanılmamaktadır. Sadece Köprülü vakfiyesinde bu kelimenin 
çoğulu olan “verrâkûn” kitap istinsahıyla uğraşanlar bağlamında geçmektedir: “talebe-i ilim ve verrâkûn varup hizâne-i mezkûrede mutalaa ve 
istinsâh idüp”. Özer Soysal, Türk Kütüphaneciliği, c. II, Ankara 1998, s. 205. 
2 Muhammad Faris Jamil, Islamic Wiraqah ‘Stationary’ During the Early Middle Ages, Basılmamış Doktora Tezi, Michigan Üniversitesi 1985.
3 El yazmalarıyla ilgili eserlerde verraklara geniş yer ayırılmışır. Bu konuda müstakil bazı eserler de kaleme alınmıştır: Lütfullah Kârî, 
el-Verrake ve’l-Verrâkûn fi’t-Tarihi’l-İslâmî, Riyad 1982; Ali b. İbrahim en-Nemle, el-Verrâke ve Eşheri A’lâmi’l-Verrâkîn, Riyad 1995; 
Muhammed el-Menûnî, Tarihü’l-Verrâketü’l-Mağribiyye, yay. haz. Abbdülvâhid b. Dâvud, Dârü’l-beydâ 1991; Hayrullah Sâ’îd, Verrâkû 
Bağdad fi’l-Asri’l-Abbâsî, Riyad 2000; Abdülvehhâb b. İbrahim Ebu Süleyman, el-Ülemâü ve’l-Üdebâü’l-Verrâkûn fi’l-Hicaz fi’l-Karni’r-
Râbi’ aşeri’l-Hicrî, Tâif 2002.
4 Habib Zeyyât, “el-Verrâke ve’l-Verrâkûn fi’l-İslâm”, el-Meşrik, c. 41 (Beyrut 1947), s. 305-350; Tâhâ el-Hâcrî, “el-Varak ve’l-Virâke fi’l-
Hadâreti’l-İslâmiyye”, Mecelletü’l-Mecma’i’l-İlmi’l-İrakî, c. 12 (Bağdad 1965), s. 116-138 ve c. 13 (Bağdad 1966), s. 63-88; Yahya Mahmud 
Sâ’âtî, “Melâmihü min Tarihi Ticâreti’l-Kütübi fi’l-İslâm”, el-’Usûr, c. I, no. 1 (London 1986), s. 71-78; Rabhî Mustafa ‘Aliyyân, “Hareketü’l-
Verrâkîn fi’l-Hadâreti’l-Arabiyyeti’l-İslâmiyye”, Mecelletü Mecma’i’l-Luğati’l-Arabiyyeti’l-Ürdünî, c. 15, no. 41 (Amman 1991), s. 131-159; 
‘Âbid Süleyman el-Menûhî, “Ahlâkiyyâtü Mihneti’l-Verrâke fi’l-Hadâreti’l-İslâmiyye”, Mecelletü Câmi’ati’l-Melik Su’ûd, el-âdâb (Riyad 
2003), s. 417-478; Abdülaziz b. Râşid es-Süneydî, “el-Verrâkûn ve Eserühüm fi’l-Hayati’l-İlmiyyeti fî Mekke Hilâle ‘Asri’l-Memlûkî”, 
‘Âlemü’l-Kütüb, c. 2, no. 1-2 (Riyad 2003), s. 3-56.
5 Yahya Erdem’in yabancı seyyahların anlattıklarından yola çıkarak Osmanlı’da kitapçılığı anlattığı makalesi ise (“Sahhaflar ve Seyyahlar: 
Osmanlı’da Kitapçılık”, Osmanlı , c. XI, Ankara 1999, s. 720-731) bu konuda bir istisnadır ve bu sahaya değerli bir katkıdır. Orlin Sabev’in 
XV. Türk Tarih Kongresinde okuduğu tebliğ (Balkanlarda Osmanlı Kitapçılığı: 18. Yüzyılda Bir Sahhafın Kitapları, XV. Türk Tarih Kongresi 
(Ankara 11-15 Eylül 2006), Kongreye Sunulan Bildiriler, c. IV/2, Ankara 2010, s. 1809-1855) Balkanlardaki kitap ticaretine temas etmesi, 
diğer bir makalesi de  (“Rich Men, Poor Men: Ottoman Printers and Booksellers Making Fortune or Seeking Survival”, Oriens c. 37, Leiden 
2009, s. 177-190) birkaç tereke kaydını ilk defa kullanması bakımından önemlidir. Ömer Faruk Yılmaz’ın İstanbul Sahhaflar Derneği 
tarafından yayınlanan Sahhaflık ve İstanbul Sahhaflar Çarşısı (İstanbul 2005) adlı eseri popüler dergilerdeki sahhaflıkla ilgili söylentileri 
derleyen bilimsel olmasa da faydalı bir çalışmadır.

SOSYAL VE İKTİSADİ TARİHİMİZE KAYNAK OLARAK SAHHAF 
TEREKELERİ

Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
29 Mayıs Üniversitesi / TÜRKİYE
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kısmı da Haluk Şehsüvaroğlu’nun Cumhuriyet Gazetesi’nin eki olarak verilen İstanbul ilavesindeki 
bir sayfalık yazısından alınmıştır6.

Sahaflar konusunda tarihî kaynaklarda hemen hemen hiç bilgi yoktur. Arşivlerde de XVI.-XVIII. 
asra ait belgelerde sahhaflarla ilgili olarak birkaç ferman ve bazı tereke kayıtları dışında kayda değer 
bir şeye rastlanmaz. XIX. asrın ikinci yarısında matbu kitapların yaygınlaşması ve bazı sahhafların 
kitapçılığa geçişlerinden sonra, bu konudaki belgelerde bir artış görülürse de, bunların çoğu 
İstanbul’daki sahhaf-kitapçıların İmparatorluğun diğer şehirlerindeki kitapçılarla olan alacak-borç 
ilişkisini ihtiva eden belgeler olduklarından bilgilerimize pek fazla bir şey katmazlar. Bu bakımdan 
mezkur kaynaklara dayanarak Osmanlılarda sahhaflığı ve sahhafları sistemli bir şekilde incelemek 
mümkün değildir. 

Sahhaflar konusunda en zengin malumatı, bugüne kadar pek  kullanılmayan Şer’i Sicil 
kayıtları ihtiva etmektedir. Özellikle de Kısmet-i Askeriyye, Mülga Beledi Kassamlığı ve Beytü’l-
mal Kassamlığına ait defterlerle İstanbul mahkemesine ait sicillerdeki muhallefat veya tereke diye 
adlandırılan kayıtlar sahhaflığın tarihini aydınlatmada büyük önemi haizdirler. Bu çalışmada Kısmet-i 
Askeriyye Mahkemesine ait 2.142 defterle, Beytülmal Kassamlığının 106 defteri taranarak 1013-1327 
(1604-1909) tarihleri arasında tesbit edilen 186 sahhaf terekesi değerlendirilmiştir. Bu terekelerde 
mevcut kayıtlardan birçok sahhafın oturdukları mahalleleri, dükkanlarının yerini, âile bireylerini, 
servetlerini, öldüklerinde dükkanlarındaki mevcut kitapları, bu kitapların nerede mezat yoluyla kaça 
satıldığını, servetlerinin yekunu içindeki kitaplarının payını, sahhaflık yapmak için gerekli olan gedik 
hakkına sahip olup-olmadıklarını ve birbirleriyle olan ticarî münasebetlerini öğrenmek mümkündür. 
Yine bu terekelerden yararlanarak oturdukları evlerin kendi mülkleri olup-olmadığını, sahip oldukları 
cariyeler, köleler ve eşyalardan hareketle de bir sahhafın refah seviyesini tesbit edebilmekteyiz. 

1013-1327 (1604-1909) yıllarına ait sahhaf terekelerinden elde ettiğimiz verilerin sosyal ve 
iktisadî hayatımızı ortaya koymada ne derecede önemli olduğunun tesbiti, bir tebliğ konusunu çok 
aşacağından bu çalışmada sadece bu terekelerdeki bazı kayıtlardan hareketle üç yüz yıllık süreçte 
bu meslek grubunun servetlerinin nelerden oluştuğunu, zenginliklerinin kaynağını ve sahhaflık 
mesleğinin zaman içinde nasıl bir iktisadi gelişme gösterdiğini ortaya koymaya çalışacağız.

Sahhaf terekelerini oluşturan mal varlıklarını üç ana kısma ayırmak mümkündür. Bunlardan 
birincisi kitaplar, ikincisi meslekle alakalı gedik değerleri, üçüncüsü ise diğer mal varlıklarıdır. Üç yüz 
yıllık döneme ait olan bu servetlerin genel toplamı 390.131.395 akçedir. Bu miktarın % 76 oranındaki 
kısmı kitaplar, % 1 oranındaki kısmı gedik, % 23 oranındaki kısmı da diğer mal varlıklarından 
oluşmaktadır. Genel olarak meslekle alakalı kitap ve gedik değeri toplam mal varlığının % 77’sini 
oluşturmaktadır.

Terekeleri ait oldukları yüzyıllar içinde bir kategori içinde incelediğimizde XVII. yüzyıldaki 
sahafların servetlerinin % 43’lük kısmını kitaplar, geri kalan % 57’lık kısmını ise diğer mal varlıklarının 

6 Haluk Y. Şehsuvaroğlu, “Sahhaflar Çarşısı”, Asırlar Boyunca İstanbul , İstanbul 1953.

oluşturduğu görülmektedir. Yani bu yüzyılda servetlerin yarıya yakınını kitaplar oluşturmaktadır. 
Gedik sistemi bu yüzyılda henüz uygulanmamaktadır.

XVIII. yüzyıldaki duruma bakıldığında, toplam servetlerin % 40 oranındaki kısmı kitaplardan, 
% 7 oranındaki kısmı gedikten, % 53’lük kısmı da diğer mallardan meydana gelmiştir. Buna göre 
18. yüzyılın sahafları bir önceki dönem sahhaflarıyla karşılaştırıldığında servetlerinin içinde yer alan 
kitapların oranı % 43’ten % 40’a düşmüştür. Fakat gedik % 7 oranına sahip olmuştur. Gedik bu dönemde 
başladığı için sahaflar önemli bir gelir kaynağı olarak gediğe yatırım yapmışlardır. Zenginliklerinin 
veya mal varlıklarının yarısını kitaplar ve gedikler, yani meslekle alakalı bileşenler oluşturmaktadır.

XIX. yüzyılın ilk yarısındaki durumlarına bakıldığında kitapların oranı % 37, gedik oran % 6 ve 
diğer malların oranı ise % 57 olarak gerçekleşmiştir. Kitap oranı önemli ölçüde düşüş kaydederken 
gedikte çok küçük bir düşüş yaşanmıştır.

XIX. yüzyılın ikinci yarısındaki servetlerin dağılımına bakıldığında kitapların oranı % 86 iken 
diğer malların oranı ise % 14 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde gedik uygulamasına son verildiği 
ve asrın ortasına ait sadece iki sahhaf terekesinde gedik hakkı olduğu için gedik hakkının servete 
oranı sıfıra yakındır. Kitap oranındaki büyük yükselişin temel sebebi bu dönemde matbu kitapların 
sahafların başlıca gelir kalemi haline gelmesidir.
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XIX. asrın ikinci yarısına âit 33, XX. asrın ilk yıllarına âit de 2 sahhaf tereke kaydı vardır. Bir 
takım sahhafların toptan kitap dağıtım işine girmeleri, bir kısmının da kitap basmaları dolayısıyle 
bu dönemde sahhafların servetlerinde büyük bir artış görülür. 5 sahhafın serveti 200-500.000 akçe, 
8 sahhafın da 500.000-1.000.000 akçe arasındadır. Serveti 1.000.000-5.000.000 akçe arasında olan 
sahhaf sayısı on iki, 5.000.000.-10.000.000 akçe arasında olan sahhaf sayısı ise dörttür. 6 sahhafın 
serveti ise 15.000.000 akçenin üzerindedir. 

Bu gelişim XX. yüzyıla âit birkaç terekede devam etmektedir. Buna göre kitapların servet içindeki 
oranı % 90’a çıkmış, diğer mal varlığının oranı da % 10’a gerilemiştir.

Sonuç ve Değerlendirme
Yukarıdaki bu genel değerlendirmeden sonra sahhafların 300 yıllık bir dönemdeki refah seviyesini 

tesbit için  ortalama olarak kişi başına düşen servetler  ve bunların artışları değerlendirilecektir.  XVII. 
yüzyıldaki terekelerin toplam değeri 458.700 akçedir. Akçe cinsinden olan bu miktarın içerdiği 
gümüş ise 80.2 kilogramdır. Kişi başına düşen servet ortalaması ise 7.3 kilogram gümüşe karşılık 
gelen 41.700 akçedir. Zeytinyağı ve pirinç gibi iki temel tüketim maddesi üzerinden kişi başına düşen 
ortalama servetin satın alma gücüne bakacak olursak, 41.700 akçe, 1.738 okka zeytinyağı, 405 okka 
pirincin fiyatına karşılık gelmektedir. Toplam on bir sahaftan dört tanesi ortalamanın üzerinde servete 
sahiptir. Servetler, sahhaf Molla Mahmud’un 3.570 akçelik serveti istisna edilecek olursa, genel olarak 
10.000-90.000 akçe aralığındadır.

XVIII. yüzyıldaki terekelerin toplam değeri 16.117.687 akçedir. İçerdiği gümüş miktarı ise 1.557 
kilogramdır. Kişi başına düşen servet ortalaması ise 18 kilogram gümüşe karşılık gelen 187.415 
akçedir. Bu miktar 4.165 okka zeytinyağı, 667 okka da pirinç fiyatına eşdeğerdedir. Bu yüzyıla ait 
terekesi tesbit edilen 86 sahhaftan yirmi yedisinin serveti 50.000 akçenin altında, yirmisinin serveti 
100.000 akçenin altında, yirmibirinin serveti 100-200.000, altısının 200-300.000, birinin 300-400.000, 
dördünün 400-500.000 akçe arasında, üçünün 500.000 akçenin üzerindedir. Yukarıda belirttiğimiz gibi 
sadece beş sahhafın  serveti 1.000.000 akçeyi geçmektedir.

XIX. yüzyıldaki terekelerin toplamı 351.093.422 akçedir. İçerdiği gümüş miktarı ise 3.315 
kilogramdır. Kişi başına düşen servet ortalaması ise 39.8 kilogram gümüşe karşılık gelen 4.082.482 
akçedir. Bu miktar 7.327 okka zeytinyağı, 1653 okka pirinç fiyatına eşdeğerdedir. Bu yüzyıla ait 
toplam 86 terekenin 12 tanesi kişi başına düşen  ortalamanın üzerinde değere sahiptir. İstisnalar dışında 
servetler genel olarak 100.000-25.000.000 akçe aralığındadır.

XX. yüzyıldaki terekelerin toplam değeri 21.815.580 akçedir. İçerdiği gümüş miktarı ise 181.8 
kilogramdır. Kişi başına düşen servet ortalaması 60 kilogram gümüşe karşılık gelen 7.171.860 akçedir. 
Bu miktar 7.172 okka zeytinyağı, 1.793 okka pirinç fiyatına eşdeğerdir.

 
XIX. ve XX. yüzyılların rakamlarını birlikte değerlendirdiğimizde 89 sahhafın servetleri toplamı 

372.909.002 akçe olarak tesbit edilmektedir. 1800-1909 yıllarında sahhafların kişi başına düşen 
servetlerinin ortalaması ise 4.189.989 akçedir. Bu da 40.5 kilogram gümüşe karşılık gelmektedir.

 

1671-1910 yılları arasında tesbit edebildiğimiz terekelerde sahhafların servetleri akçe cinsinden 
nominal olarak şöyle bir yükselme göstermektedir:

1670-1740 yılları arasında ferdî servet oranlarında çok büyük farklılıklar ortaya çıkmamıştır. 1740-
1800 yılları arasında servetler arasındaki oranlar farklılaşmaya başlamış , 1800-1840 yılları arasında 
bu belirginlik artmış, 1840-1909 yılları arasında ise ferdî servetler arasında çok bariz farklılıklar ortaya 
çıkmıştır. XIX. yüzyıl servet grafiğindeki bu büyük dalgalanmalarda hem para tağşişleri hem de basılı 
kitapların sahhafların ticarî imkanlarını geliştirmesi etkili olmuştur. 

1671-1910 yıllarında sahhaf servetlerinin ortalamasının sürekli bir yükseliş halinde olduğu ve 
1760’tan sonra ortalama servetlerdeki artışın ivme kazandığı anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak 1604-1909 yıllarını kapsayan üç yüz yıllık süreçte kişi başına düşen ortalama 
servetlerin akçe cinsinden yaklaşık 100 kat arttığı görülmektedir. Fakat akçenin içerdiği gümüş 
cinsinden bakıldığında ise 5.6 katlık bir artış olduğu görülmektedir. Bu durum servetlerin reel olarak 
yaklaşık altı kat arttığı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda temel tüketim maddelerindeki fiyat artışı 
4.2 kat civarında olmuştur. Yani sahafların servetlerindeki artış, temel tüketim maddelerinin bir miktar 
üzerinde gerçekleşmiştir. Bu da sahaf servetlerinin satın alma gücünde bir düşüş olmadığı, enflasyon 
karşısında sahafların servetlerinin erimediği ve sahafların zaman içinde gelişen, zenginleşen bir esnaf 
grubu olduğunu göstermektedir. Tabii ki bunda en önemli âmil, yukarıda da vurguladığımız gibi basılı 
eserlerin kitap pazarına girişi olmuştur.

Diğer meslek guruplarıyla karşılaştırıldığında sahhafların servet büyüklüklerinin ortalaması 
nasıldı?  XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı imparatorluğundaki ticaret ve sanayi bakımından önemli 
Bursa, Şam ve Kahire gibi şehirlerdeki esnaf ve tüccarlara ait terekelerin ortalama değerlerine göre 
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hesaplanan servet büyüklükleri esnafta 400-1.000 kuruş (48.000-120.000 akçe), tüccarda 1.500-4.000 
kuruş (180.000-480.000 akçe) arasında olduğunu ortaya koymuştur7. Bu değerlere göre İstanbul’daki 
sahhaf esnafının da servet büyüklükleri bakımından yukarıda belirtilen esnaf gurupları içinde yer 
aldığı söylenebilir.

SAHAF SERVETLERİNİN DAĞILIMI % (1604-1909)

Yüzyıl
Toplam Servet 

(akçe)
Kitap 

Değeri (%)
Gedik Değeri 

(%)
Diğer Malların 

Değeri (%)
Toplam (%)

17. Yüzyıl 458.700 48 0 52       100

18. Yüzyıl 16.117.687 41 6 53       100

19. Yüzyıl 351.093.422 77 1 22       100

20. Yüzyıl 21.515.580 90 0 10       100

TOPLAM VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN SAHAF SERVETLERİNİN 
AKÇE VE GÜMÜŞ (KG) DEĞERİ

Yüzyıl Toplam Servet
Kişi Başına Düşen 

Servet
Servetin Satın Alma 

Gücü

 Akçe
 Gümüş 
(kg) Akçe

Gümüş 
(kg) Zeytinyağı        Pirinç

17. Yüzyıl 458.700 80,2 41.700 7.3 1.738         405

18. Yüzyıl 16.117.687 1.557 187.415 18 4.165         667

19. Yüzyıl 351.093.422 3.315 4.082.482 39.8 7.327      1.653

20. Yüzyıl 21.515.580 181,8 7.171.860 60 7.172      1.793

1800-1909 372.909.002 3.520 4.189.989 40.8 7.519      1.696

7  Mehmet Genç,”Osmanlılar: İktisadî ve Ticarî Yapı”, DİA. c. 33, s. 528.

Bir toplumun günlük hayatının maddi, sosyal ve kültürel boyutları üzerine yapılan tarih 
çalışmalarını verimli kılan kaynaklardan biri kuşkusuz tereke ve muhallefat kayıtlarıdır. 
Osmanlı devletinde Şeriat hukukunun zorunlu kıldığı miras taksimi için vefat edenlerin 

geride bıraktıkları mal, eşya, borç ve alacaklarının listesi hazırlanırdı. Bu görev kadılık makamlarında 
kassam diye tabir olunan görevliler tarafından, bunlar gibi görevli olmadıysa da kadılarca yerine 
getirilirdi. Ölünün sahip olduğu tüm menkul ve gayrimenkul mallar bir liste halinde kaydedilip her 
malın piyasanın şartlarına göre tahmini değeri biçilip, borç ve alacaklarının meblağ olarak tespit 
edilip malların toplam değeri hesaplanıp varislere düşen paylar Şeriat hukukuna göre tespit edilirdi. 
Bazen miras bırakılan mallar müzayede yoluyla satılıp, elde edilen para varisler arasında paylaşır ya 
da mirasçı olmadığı zaman devlet tarafından zapt edilirdi. Aynı şekilde idam olunan ya da başka bir 
şekilde cezalandırılan kişilerin malları devlet tarafından müsadere olunur1 ve Başmuhasebe’ye bağlı 
muhallefat halifeliği tarafından bu malların muhallefat defteri tabir olunan ve tereke kayıtlarına benzer 
listeleri hazırlanırdı.2

Tereke ve muhallefat kayıtlarında yer alan malların arasında ev, ahır, dükkan, mahzen, çiftlik, 
değirmen ve saire çatılı emlak ve emlakta bulunan eşyanın yanısıra kul, cariye, at ve çiftlik hayvan 
gibi canlılar da yer alıyordu. Eşyalar genelde bulundukları odalara göre sırayla listeye kaydedilirdi. 
Ancak listede yer alan eşyaların hangi odada bulundukları açık olarak gösterilmezdi. Bu bakımdan 
Osmanlı örneğinde tereke ve muhallefat kayıtları Avrupa ve Kuzey Amerika’da benzer şekilde 
yapılan kayıtlardan (probate inventory) farklıydı, çünkü oralarda miras bırakılan eşyaların hangi 
odada bulundukları açık olarak gösterilirdi. Bu şekilde tereke kayıtları vefat eden kişilerin oturmuş 
oldukları evlerin düzenini ve büyüklüğünü göstermektedir. Aslında Osmanlı tereke kayıtlarında yer 
alan eşyalardan hareketle bulundukları odalar ve evin düzeni ve büyüklüğü tahminen az çok tespit 
1 Mehmed Ali Ünal, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Müsadere”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 49, 1987, s. 95–111.
2  Tahsin Özcan, “Muhallefât”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 30, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, 2005, s. 407.

OSMANLI TOPLUMSAL TARİHİ İÇİN DEĞERLİ KAYNAK TEŞKİL EDEN TEREKE 
VE MUHALLEFAT KAYITLARI

Doç. Dr. Orlin SABEV  
Bulgarian Academy of Sciences / BULGARIA
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Anadolu’da,8 Rumeli’de,9 Bosna’da,10 Macaristan’da,11 Arap topraklarında12 bulunan şehir ya da 
bölgelere (örneğin adalara)13 ait ve belli başlı dönemi –ağırlıklı olarak XVIII. yüzyılı– kapsayan 

Fatih Bozkurt, Tereke Defterleri ve Osmanlı Maddi Kültüründe Değişim (1785–1875): İstanbul Örneği, Sakaraya: Sakarya Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, 2011 (basılmamış doktora tezi).
8 Klaus Liebe-Harkort, Beitrage zur Sozialen und Wirkschaftichen Lage Bursas am Anfag des XVI Jahrhunderts, Hamburg: Universitat 
Hamburg, 1970; Haim Gerber, Economy and Society in an Ottoman City: Bursa, 1600–1700, Jerusalem: The Hebrew University, 1988; 
Hüseyin Özdeğer, 1463–1640 Yılları Bursa Şehri Tereke Defterleri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 1988; Halil İnalcık, 
“Osmanlı İdare, Sosyal ve Ekonomik Tarihiyle İlgili Belgeler: Bursa Kadı Sicillerinden Seçmeler III: Köy Sicil ve Terekeleri”, Belgeler, 
15/19, 1993, s. 23–168; Ahmet Yılmaz, 19. yüzyılın İlk Çeyreğinde Şer’iyye Sicilleri ve Tereke Defterlerine Göre Medine-i Ayıntab’ın İktisadi 
ve İçtimai Durumu, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997 (basılmamış yüksek lisans tezi); Ali Aktan, “Kayseri Kadı 
Sicillerindeki Tereke Kayıtları Üzerinde Bazı Değerlendirmeler (1738–1749)”, II. Kayseri ve Yöresi Tarihi Sempozyumu Bildirileri 16–17 
Nisan 1998, ed. Süleyman Beyoğlu, Kayseri: KAYTAM, 1998, s. 47–68; Muhiddin Tuş, “Kayseri Tereke Defterleri Üzerine Bir Araştırma 
(1700–1730)”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 1999, s. 157–191; Mustafa Yılmaz, Bursa Şeriyye Sicilleri Tereke 
Defterleri (1487–1489), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002 (basılmamış yüksek lisans tezi); Ömer Düzbakar, 
XVII. Yüzyıl Sonralarında Bursa’da Ekonomik ve Sosyal Hayat (1670–1698 Yılları Arasında Bursa Şer’iyye Sicilleri’ne Yansıyan Şehir 
Merkezindeki Gayrimenkul Alım-Satımı, Terekeler ve Aile İle İlgili Belgelere Göre), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
2003 (basılmamış doktora tezi); Yavuz Bağçalık, Tarih Eğitiminde Şer’iyye Sicillerinin Önemi ve Gürün Kazası Hicri 1289–1290 Miladi 1872–
1873 Tarihli Şer’iyye Sicili (Tereke Kayıtları), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003 (basılmamış yüksek lisans tezi); 
Zeynel Özlü, XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Gaziantep, Gaziantep: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2004; Serkan Sarı, “Tereke Kayıtlarına 
Göre 18–19. Yüzyılda Mardin’de Sosyal-İktisadi Hayat”, I. Uluslar arası Mardin Tarihi Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2006, s. 765–775; 
Betül Özger, Mehmet İpçioğlu, “C. 74/F4 Numaralı Şer’iye Siciline Göre 1827–1833 Tarihleri Arası Konya’nın Sosyal ve İdari Yapısına 
İlişkin Kayıtların Analizi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 2006, s. 295–319; Boğaç Ergene, Ali Berger, “Wealth 
and Inequality in Eighteenth-Century Kastamonu: Estimations for the Muslim Majority”, International Journal of Middle Eastern Studies, 40, 
2008, s. 23–46; Nurhan Mıstanoğlu, “1855–1857 Yılları Arasında Isparta’da Fiyatlar ve Mal Varlığı Durumu (187 Numaralı Isparta Şer’iye 
Sicili’ne Göre), Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 2008, s. 23–46; Nazik Betül Çelik, Tereke 
Defterlerine Göre II. Mahmut Döneminde Tokat’ın Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
2008 (basılmamış yüksek lisans tezi); İhsan Aydın, Tanzimat Döneminde Ankara ve Gaziantep Terekelerinin Mukayeseli Bir Çalışması, Sivas: 
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 (basılmamış yüksek lisans tezi); Hülya Canbakal, “Reflections on the Distribution 
of Wealth in Ottoman Ayntab”, Oriens, 37/1, 2009, s. 237–252; İlker Er, “Balıkesirli Tereke Sahipleri Hakkında Sosyokültürel Açıdan Bazı 
Değerlendirmeler (1670–1700)”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 2009, s. 368–376; Özlem Başarır, “XVIII. 
Taşrasında Statü-Servet İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, History Studies, 3/3, 2011, s. 49–67; Cevdet Kuş, Terekelerin Işığında Uşak ve 
Çanakkale’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Sosyo-Ekonomik Hareketliliğinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (1246–1286/1830–1870), 
Üşak: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011 (basılmamış yüksek lisans tezi); Rafet Metin, “1699–1718 Yıllarında Bodrum’da 
Yatırım Araçları”, Karadeniz Araştırmaları, 33, 2012, s. 43–58; Rafet Metin, “XVI. Yüzyılın Sonu XVII. Yüzyılın Başlarında Bolu’da Sosyal 
Hayat”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32, 2012, s. 101–117; Ertan Gökmen, Mustafa Akbel, “281 Numaralı Kırkağaç 
Şer’iyye Sicilindeki Tereke Kayıtları”, http://www.kirkagac.gov.tr/ortak_icerik/kirkagac/sempozyum/ertangokmen.pdf (23 Kasım 2012’de 
ulaşılmıştır).
9 Ömer Lütfi Barkan, “Edirne Askerî Kassamına ait Tereke Defterleri (1545–1659)”, Belgeler, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, III/5–6, 1966, s. 
1–479; Nikolay Todorov, “La différenciation de la population urbaine au XVIII s., d’après de registres de cadis de Vidin, Sofia et Ruse”, Studia 
Balcanica, 3, 1970, s. 45–62; Bistra Cvetkova, Turski izvori za istoriyata na pravoto v bılgarskite zemi [Bulgar Topraklarında Hukuk Tarihi ile 
İlgili Türk Kaynakları], Cilt 2, Sofia: BAN, 1971; Nikolay Todorov, Maria Kalicin, Turski izvori za bılgarskata istoriya. Nasledstveni opisi i 
pokupko-prodajbeni protokoli ot kadiyskite registri na Sofia, XVII–XIX v. [Bulgar Tarihi ile İgili Türk Kaynakları. Sofya Kadı Sicillerinden 
Tereke Kayıtları ve Emlak Satış Belgeleri], Cilt 6, Sofia: BAN, 1977; Nikolay Todorov, The Balkan City, 1400–1900, Seattle: University of 
Washıngton Press, 1983; Meropi Anastassiadou, “Les inventaires après décès de Salonique à la fin du XIXe siècle: source pour l’étude d’une 
société au seuil de la modernisation”, Turcica, 25, 1993, s. 97–135; Christoph K. Neumann, “Arm and Reich in Qaraferye”, Der Islam, 73, 
1996, s. 259–312; Alpay Bizbirlik, “Osmanlı Devletinde Ticaret ve Üretime Dair Değerlendirilebilir Bir Kaynak: Tereke Defterleri ve Edirne 
Tereke Defterleri Üzerine Bir Deneme”, Türkler, ed. Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Cilt 10, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 
2002, s. 751–756; Rossitsa Gradeva, “Towards a Portrait of ‘the Rich’ in Ottoman Provincial Society: Sofia in the 1670s”, Halcyon Days in 
Crete V: Provincial Elites in the Ottoman Empire, Rethymno: Crete University Press, 2005, s. 147–197; Slavka Draganova, Tuna Vilayeti’nin 
Köy Nüfusu, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2006; Meryem Kaçan Erdoğan, “Tereke Kayıtlarına Göre XVIII. Yüzyılın Ortalarında 
Rusçuk’ta Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Hayat”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 12/45, 2010, s. 181–212.
10 Hamdija Kreševljaković, “Prilozi povijesti bosanskih gradova pod turskom upravom”, Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju, 2, 1951, s. 
115–184; Yuzo Nagata, Materials on the Bosnian Notables, Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1979.
11 Ibolya Gerelyes, “Inventories of Turkish Estates in Hungary in the Second Half of the 16th Century”, Acta Orientalia Academiae Scientiarum 
Hungaricae, 39/2–3, 1985, s. 275–338.
12 John Mandeville, “The Ottoman Court Records of Syria and Jordan”, Journal of the American Oriental Society, 86, 1966, s. 311–319; 
Abdul-Karim Rafeq, The Province of Damascus, Beyrouth, 1970; Abdul-Karim Rafeq, “Les registres des tribunaux religieux de Damas 
commit source pour l’histoire de la Syrie”, Bulletin d’Études Orientales, 26, 1973, s. 219–225; André Raymond, Artisans et commerçants 
au Caire au XVIIIème siècle, Damas: Institut Français de Damas, 1974; Abdul-Karim Rafeq, “Economic Relations between Damascus and 
the Dependent Countryside, 1743–1771”, The Islamic Middle East, 700–1900: Studies in Economic and Social History, ed. A. L. Udovitch, 
Princeton, NJ: Darwin Press, 1981, s. 653–685; Colette Establet, Jean-Paul Pascual, ”Damascene Probate Inventories of the 17th and 18th 
Centuries: Some Preliminary Approaches and Results”, International Journal of Middle East Studies, 24/3, 1992, s. 373–393; Colette Establet, 
Jean-Paul Pascual, André Raymond, “La mesure de l’inégalité dans la société ottomane: utilisation de l’indice de Gini pour le Caire et Damas 
vers 1700”, Journal of the Economis and Social History of the Orient, 37, 1994, s. 171–182; Abdul-Karim Rafeq, “Registers of Succession 
(Mukhallafât) and Their Importance for Socio-economic History: Two Samples from Damascus and Aleppo, 1277/1861”, CIÉPO: Osmanlı 
Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi  VII. Sempozyumu Bildirileri, Peç: 7–11 Eylül 1986, Ankara: Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, 1994, s. 479–491. 
13 Gilles Veinstein, Y. Triantafyllidou-Baladic, “Les inventaires après décès ottomans de Crète”, Probate Inventories: A New Source for 
Historical Study of Wealth, Material Culture and Agricultural Development, Papers Presented at the Leeuwenborch Conference (Wageningen, 
5–7 May 1980), Utrecht: Hes Publishers, 1980, s. 191–204; Gilles Veinstein, “Les inventaires après décès des campagnes militares. Le cas de 
la conquête de Chypre”, Bulletin of the Turkish Studies Association, 1992, s. 293–305.

edilebilir. Örneğin ilk Osmanlı-Türk matbaasını kuran İbrahim Müteferrika’nın H. 20 Rabiulevvel 
1160/M. 1 Nisan 1747 tarihli tereke defterinden hareketle kendisi çok da büyük olmayan bir evde 
oturmuş olduğu tahmin edilebilir. Müteferrika’nın tereke defterinde kaydedilen eşyaların sırasını takip 
ederek, iki ocak perdesi ve iki ayrı yerde fener ve şamdanların var olması dikkate alındığında, evinin 
en azından oturma odası ve mutfak gibi iki esas odadan oluştuğunu görebiliriz. Zaten o zamanlarda 
ocaklar bir evin her mevsimde kullanılan esas odalarının vazgeçilmez bir öğesiydi. Müteferrika’nın 
oturma odasında bir ocak, bir şamdan ve iki fener, mutfağında ise bir ocak ve bir fenerin tespit edilmesi 
mümkündür. Cariyeler mutfak eşyalarının hemen ardından kaydedilmiştir çünkü zaten vaktini en fazla 
yemek yapmak üzere mutfakta geçirirlerdi. Cariyeler geceleri de yine mutfakta uyurken, Müteferrika 
ve ailesi oturma odasında uyumuş olmalıdırlar. Zaten o dönemde Osmanlı evlerindeki oturma odası 
gerek yemek, gerek gecelemek, gerekse misafir karşılamak (selamlık gibi) için de kullanılırdı. Bu 
defterden oturma odası ve mutfak evin üst  katta mı, yoksa mutfak Osmanlı ev geleneğine göre taştan 
inşa edilen alt katta mı bulunurdu tam olarak belli olmaz. Osmanlı evlerinde çoğu zaman mutfak 
alt katta ve hatta avlunun bir kenarında bulunurken bazen de üst katta yer alırdı. Alt kattaki diğer 
odalar kiler, ambar ve ahır olarak kullanılırdı. Müteferrika’nın tereke defterinde mutfak eşyaları ve 
cariyelerden hemen sonra bir kır at yazıldığına göre, mutfak kır atın bulunduğu ahırla evin alt katında 
olduğu düşünülebilir. Üstelik defterde attan sonra kağıt topları ve basma aletleri kayda geçirildiğinden 
matbaa tezgahlarının bulunduğu oda ya da odalar yine evin alt katında bulunmuş olduğu düşünülebilir. 
Bu şekilde Müteferrika’nın oturduğu evin alt katı, mutfak, ahır, matbaa odası ya da odaları ve 
muhtemelen kiler ve depodan oluşurdu. Yaşamak için kullanılan ikinci katta ise ocaktan dolayı kışın 
da kullanılan oturma odasından başka yaşamak ya da başka maksatla genelde sıcak mevsimlerde 
kullanılan ocaksız odalar da varolabilirdi.3 Nitekim Müteferrika’nın yaşadığı ev diğer Osmanlı askeri 
sınıfına mensup olan kişilerin evlerinden pek farklı değildi. Zira tereke defterlerine göre onların evleri 
de az sayıda ancak çok amaçlı odalardan oluşurdu.4

Aslında üzerine durduğumuz İbrahim Müteferrika’ya ait tereke defteri bu tür kaynakların tarih 
araştırmalarında nasıl bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Tereke kaydının belli başlı düzeni 
var ve genelde üç esas kısımdan oluşmaktadır. Tereke kaydının başında vefat eden kişinin ismi, vefat 
ettiği tarih, oturmuş olduğu mahalle, toplumda bilindiği unvanı, mesleği, görevi ve varislerin isimleri 
yer almaktadır. Tereke kaydının ikinci kısmında vefat eden kişinin mallarını, borçlarını, alacaklarını, 
cenaze ve miras taksimi ile ilgili masraflarını gösteren liste yer alırken, üçüncü ve son kısmında 
varislere taksim olunan miras payları gösterilmektedir. Bu şekilde tereke kayıtları bize vefat edenlerin 
sosyal statüsü, mesleği, maddi durumu, aile yapısı, sosyal ve devlet-kişi ilişkileri hakkında önemli 
bilgiler sağlamakta olup, Osmanlı sosyo-ekonomik tarihi hakkında önemli bir kaynak teşkil ettikleri 
konusunda ilk olarak 1940’lı yıllarda Halil İnalcık dikkati çekmiştir.5

Tereke ve muhallefat kayıtlarına dayanan sonraki çalışmalar bu kaynakların önemini bariz bir 
şekilde vurgulamışlardır.6 Araştırmacılar da Osmanlı coğrafyasının muhtelif yerinden günümüze 
ulaşmış bu tür kayıtlardan yararlanarak belli başlı yerleşim yeri ya da bölge hakkında bu yana 
sayısı 150civarında olan değerli incelemeler yapmışlardır. Bu bağlamda İstanbul veya semtlerine,7 

3  İbrahim Müteferrika’ya ait tereke defterinin transkripsyonu için bk: Orlin Sabev, İbrahim Müteferrika ya da İlk Osmanlı Matbaa Serüveni 
(1726-1746). Yeniden Değerlendirme, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2006, s. 350–364.
4  Fatma Müge Göçek, Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire: Ottoman Westernization and Social Change, New York, Oxford: Oxford 
University Press, 1996, s. 23.
5  Halil İnalcık, “Osmanlı Tarihi Hakkında Mühim Bir Kaynak”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1/1, 1942, s. 
89–96.
6  Halil İnalcık, “15. Asır Türkiye İktisadî ve İçtimaî Tarihi Kaynaklar”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 15/1–4, 1954, s. 
51–73; Gilles Veinstein, “Note sur les inventaires après décès ottomans”, Quand le crible était dans la paille... hommage à Pertev Naili Boratav 
(ed. R. Dor, M. Nicolas), Paris: Maisonneuve et Larose, 1978, s. 383–395; Joyce Hedda Matthews, The Ottoman Inheritance Inventory as an 
Exercise in Conceptual Reclamation, Binghamton: State University of New York, 2001 (basılmamış doktora tezi).
7  Yvonne J. Seng, The Üsküdar Estates (tereke) as Records of Daily Life in an Ottoman Town 1521–24, Chicago: University of Chicago, 
1991 (basılmamış doktora tezi); Said Öztürk, Askerî Kassama ait Onyedinci Asır Istanbul Tereke Defterleri (Sosyo-Ekonomik Tahlil), İstanbul: 
Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, 1995; Tülay Artan, “Terekeler Işığında 18. Yüzyıl Ortasında Eyüp’te Yaşam Tarzı ve Standartlarına Bir 
Bakış: Orta Halliliğin Aynası”, 18. Yüzyıl Kadı Sicilleri Işığında Eyüp’te Sosyal Yaşam, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, s. 49–64; 
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durumu ve sosyal konumu tespit edilmiştir.23 Son zamanlarda ise tereke ve muhallefat defterlerinde 
kayıtlı olan değişik eşyalardan hareketle Osmanlı’da tüketim kültürü, zevk ve hayat tarzı üzerinde 
kayda değer çalışmalar yapılmıştır.24

Tereke ve muhallefat kayıtlarında vefat eden kişilerin kitapları da başlıklarıyla verilmiştir. Bu tür 
kayıtlar Osmanlı kitap ve kültür tarihi için önemli bir kaynak teşkil edebilecekleri konusuna Şerafettin 
Turan dikkat çekmiştir. Aralık 1979’de Ankara’da Türk basım ve yayıncılığının 250. yıl dönümü 
münasebetiyle düzenlenen sempozyumda yer alan tartışmalara katılan Şerafettin Turan, ilk Osmanlı 
matbu kitaplarının fiyatları vefat eden Müslümanlara ait miras listelerinde kaydedilen el yazması 
kitapların fiyatlarla kıyaslanması lazım geldiğine işaret eder.25 Şerafettin Turan’ın bu müzakere notu, 
tereke defterlerini inceleyip, Osmanlı okur kitlesinin belirlenmesi hususuna araştırmacıların dikkatini 
çekmiştir. Zaten batılı toplumlardaki kitabın tarihi hakkında incelemelerin bir çoğu kaynak olarak 
miras listelerine dayanırlar.26 

23 Lajos Fekete, “XVI. Yüzyılda Taşralı Bir Türk Efendisinin Evi”, Belleten, 19/116, 1965, s. 615–638; İsmail E. Erünsal, “Türk Edebiyatı 
Tarihinin Arşiv Kaynakları IV: Lami’i Çelebi’nin Terekesi”, International Journal of Turkish Studies, 14, 1990, s. 179–194; Serap Yılmaz, 
“İranlı Ermeni Bir Tüccarın Terekesi ve Ticari Etkinliği Üzerine Düşünceler”, Tarih İncelemeleri Dergisi, 3/15, 1992, s. 191–215; Fatma Müge 
Göçek, “Ottoman Archival Information on Jews: The Inheritance Register of the Chief Rabbi of Galata (1770)”, The Jews of the Ottoman 
Empire, Princeton, NJ: The Darwin Press–Washington: Institute of Turkish Studies, 1994, s. 705–716; Suraiya Faroqhi, “A Builder as Slave 
Owner and Rural Moneylender: Haci Abdullah of Bursa, Campaign Mimar”, Mélanges Prof. Machiel Kiel, Zaghouan: TEMIMI, 1999, s. 
601–615; Yunus Özger, “Bayburtlu Şair Zihnî’nin Ölümü ve Tereke Defteri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 
11/26, 2004, s. 211–225; Erhan Afyoncu, “İbrahim Müteferrika’nın Yeni Yayınlanan Terekesi ve Ölüm Tarihi Üzerine”, Türklük Araştırmaları 
Dergisi, 15, 2004, s. 349–362; Tanju Demir, “Bir Tereke, Yetmiş Denizlili”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü 
Tarih Araştırmaları Dergisi, 24/38, 2005, s. 131-144; Orlin Sabev, İbrahim Müteferrika ya da İlk Osmanlı Matbaa Serüveni, s. 350–364; Orhan 
Kılıç, “Harputlu Hacı Osman’ın 1725 Tarihli Terekesi ve Düşündürdükleri”, Turkish Studies, 2/1, 2007, s. 17–28; Selim Karahasanoğlu, 
“Osmanlı İmparatorluğu’nda 1730 İsyanına Dair Yeni Bulgular: İsyanın Organizatörlerinden Ayasofya Vâizi İspirîzâde Ahmed Efendi ve 
Terekesi”, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, 24, 2008, s. 97–128; Selim Karahasanoğlu, “Osmanlı Matbaasının 
Başarısını/Başarısızlığını Yeniden Gözden Geçirmek Ya Da İbrahim Müteferrika’nın Terekesinin Tespitine Katkı”, Journal of Turkısh Studies/
Türklük Bilgisi Araştırmaları, 33/I, 2009, s. 319–328; Temel Öztürk, “Trabzon Ambar Emini Osman Ağa’nın Terekesi (1741–1743)”, Türk 
Dünyası Araştırmaları, 179, 2009, s. 131–144; Orlin Sabev, “Balkanlarda Osmanlı Kitapçılığı: 18. Yüzyılda Bir Sahafın Kitapları”, XV. Türk 
Tarih Kongresi Ankara: 11-15 Eylül 2006. Kongreye Sunulan Bildiriler, Cilt 4/3. Kısım. Osmanlı Tarihi–C, Ankara: Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, 2010, s. 1809–1853; Metin Ziya Köse, “Osmanlı Galata’sında Tercüman Olmak: Bir Venedik Tercümanın Terekesi ve Borçları”, 
Turkish Studies, 6/3, 2011, s. 1065–1074; Meryem Kaçan Erdoğan, “Mülteci Bir Macar Prensi ve Terekesi Rakoczi Jozsef”, Süleyman Demirel 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 2011, s. 81-102.   
24 Ömer Demirel, Adnan Gürbüz, Muhittin Tuş, “Osmanlı Anadolu Ailesinde Ev, Eşya ve Giyim-Kuşam (XVI-XIX. Yüzyıllar)”, Sosyo-
Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, Cilt 2, Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Kurumu, 1992, s. 718–728; Tülay Artan, “Terekeler Işığında 
18. Yüzyıl Ortasında Eyüp’te Yaşam Tarzı ve Standartlarına Bir Bakış: Orta Halliliğin Aynası”, 18. Yüzyıl Kadı Sicilleri Işığında Eyüp’te 
Sosyal Yaşam, İstanbul: Tarih Vakfı, 1998, s. 49–64; Suraiya Faroqhi, “Research on the History of Ottoman Consumption: A Preliminary 
Exploration of Sources and Models”, Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire, 1550–1922. An Introduction, ed. Donald 
Quataert, Binghamton: State University of New York Press, 2000, s. 15–44; Joyce Hedda Matthews, “Toward an Isolario of the Ottoman 
Inheritance Inventory, with Special Reference to Manisa (ca. 1600–1700), Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire, 
1550–1922. An Introduction, ed. Donald Quataert, Binghamton: State University of New York Press, 2000, s. 45–82; Eminegül Karababa, 
Origins of a Consumer Culture in an Early Modern Context: Ottoman Bursa, Ankara: Bilkent University, 2006 (basılmamış doktora tezi); 
Zübeyde Güneş-Yağcı, Serdar Genç, “XIX. Yüzyılda Balıkesir’de Giyim–Kuşam Zevki ve Kumaş Tüccarı”, Turkish Studies, 2/1, 2007, s. 
227–246; James Grehan, Everyday Life and Consumer Culture ın 18th-Century Damascus, Seattle: University of Washington Press, 2007; 
Selim Karahasanoğlu, A Tulip Age Legend, Consumer Behavior and Material Culture in the Ottoman Empire (1718–30), Binghamton: State 
University of New York, 2009 (basılmamış doktora tezi); Gülser Oğuz, “61 Numaralı Edirne Şer’iye Siciline Göre 17. Yüzyılda Edirneli 
Kadınların Giyim–Kuşam Kültürü”, Millî Folklor, 92, 2011, s. 106–116; Eminegül Karababa, “Investigating Early Modern Ottoman Consumer 
Culture in the light of Bursa Probate Inventories”, Economic History Review, 65/1, 2012, s. 194–219.
25 Basım ve Yayıncılığımızın 250. Yılı Bilimsel Toplantısı, 10–11 Aralık 1979, Ankara, Bildiriler, Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 
[1980], s. 77–78.
26 Thomas Laqueur, “The Cultural Origins of Popular Literacy in England 1500–1850”, Oxford Review of Education, 2/3, 1976, s. 255–275; 
Peter Clark, “The Ownership of Books in England, 1560–1640: the Example of Some Kentish Townsfolk”, Schooling and Society, Studies 
in the History of Education, Baltimore–London: The Johns Hopkins University Press, 1976, s. 95–111; Natalie Z. Davis, “Printing and the 
People: Early Modern France”, Literacy and Social Development in the West: A Reader, ed. H. J. Graff, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1981, s. 69–95.

tereke kayıtları incelenelerek Osmanlı’da sosyo-ekonomik durum ele alınmış, toplumsal ve aile yapısı 
hakkında birçok araştırmalar yapılmıştır.14 Tereke ve muhallefat kayıtlarından hereketle askeri, ulema 
ve köleler gibi bazı sınıf15 ve tüccar, esnaf ve sahhaf gibi bazı meslek gruplarının16 toplumsal profili 
çizilmiştir.Ayrıca grup olarak kadınlar17 ve haca gidenler18 hakkında incelemeler de yapılmıştır. Bunun 
yanısıra başta vezir,19 vali ve mutasarrıf,20 paşa21 ve ayan22 olmak üzere muhtelif şahısların maddi 
14 Rıfat Özdemir, “Kırşehir’de Ailenin Sosyo-Ekonomik Yapısı (1880–1906), Osmanlı Araştırmaları, 9, 1989, s. 101–157; Rıfat Özdemir, 
“Tokat’ta Ailenin Sosyo-Ekonomik Yapısı (1771–1810)”, Belleten, 54/211, 1990, s. 993–1052; Ömer Demirel, “1700–1730 Tarihlerinde 
Ankara’da Ailenin Niceliksel Yapısı”, Belleten, 54/211, 1990, s. 945–961; Ömer Demirel, Adnan Gürbüz, Muhittin Tuş, “Osmanlı Ailesinin 
Anadoludaki Demografik Yapısına Dair Bir Tahlil Denemesi”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, Cilt 1, Ankara: T.C. Başbakanlık 
Aile Araştırma Kurumu, 1992, s. 97–161; Colette Establet, Jean-Paul Pascual, Familles et fortunes à Damas, 450 foyers damacains en 1700, 
Damas: L’Institut Français d’Études Arabes de Damas, 1994; Galip Eken, “XVIII. Yüzyıl Ortalarında Antep’te Aile”, Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 2000, s. 477–490; Gürsoy Şahin, “XVII. Yüzyılın Sonralarında Afyonkarahisârda Sosyal Hayat ve Aile 
Yapısı”, Tarih İncelemeleri Dergisi, 18/1, 2003, s. 61–85; Nuri Köstüklü, “Osmanlı-Türk Aile Kurumu Araştırmaslarında Tereke Defterlerinin 
Yeri ve Önemi (19. yy. Örnekleri Çerçevesinde)”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1/1, 2008, s. 17–26; Ömer Düzbakar, “Osmanlı 
Toplumunda Çok Eşlilik: 1670–1698 Yılları Arasında Bursa Örneği”, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, 
23, 2008, s. 85–100; Boğaç Ergene, Ali Berger, “Inheritance and Intergenerational Wealth Transmission in Eighteenth-Century Ottoman 
Kastamonu: an Empirical Investigation”, Journal of Family History, 34, 2009, s. 25–-47; Nurhan Mıstanoğlu, “Kırşehir’de XIX. Yüzyılın 
Sonlarında Sosyo-Kültürel Bakımdan Ailenin Genel Özellikleri (1875–1900)”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 
2009, s. 347–364; Mehmet Altan, Mehmet İpçioğlu, “Şeriye Sicil Kayıtlarına Göre 1748-1749 Yıllarında Konya’da Aile”, Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 2009, s. 519–532; İbrahim Etem Çakır, “16. Yüzyılda Ayntab Şehrinde Ailenin Demografik Yapısı 
(1539-1576)”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9/1, 2010, s. 1–17.
15 Yuzo Nagata, Materials on the Bosnian Notables, Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1979; 
Mihail S. Meyer, “K harakteristike pravyaştego klassa v Osmanskoy imperii XVI–XVII vv. (Po dannıym “tereke defterleri”)” [XVI.–XVII. yy. 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Yönetici Sınıfının Özellikleri Hakkında (Tereke Defterlerindeki Bilgilere Göre)], Srednevekovıy Vostok. İstoriya, 
kultura, istoçnikovedenie, Moskova: Nauka, 1980, s. 180–189; Birol Çetin, İstanbul Askeri Kassamı’na Ait Hicri: 1112–1113 (M. 1700–1701) 
Tarihli Tereke Defteri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992 (basılmamış yuksek lisans tezi); Jülide Akyüz, “Osmanlı 
Ulemasından Üç Efendi’nin Terekeleri”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 36, 2008, s. 188–200; Ahmet Nezihi Turan, “Bahçesaray Köleleri 
(17.–18. Yüzyıllar)”, Bilig, 48, 2009, s. 241–254; Zafer Karademir, “Sivas Ağa Sınıfının Sosyo-Ekonomik Durumuna Dair Bir İnceleme 
(1780–1831)”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 14, 2011, s. 183–210.
16 Hamdija Kreševljaković, Esnafi i obrti u stratom Sarajevu, Sarajevo, 1958; Ömer Demirel, “Tereke Defterlerine Göre Kayseri Tüccar 
ve Esnafının Borç Alacak İlişkileri”, IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları, 2003, s. 
139–150; Hristian Atanasov, V Osmanskata periferia: obştestvo i ikonomika vıv Vidin i okolnostta prez XVIII vek [Osmanlı Kenarlarında: 
XVIII. Yüzyılda Vidin ve Çevresinde Toplum ve Ekonomi], Sofia: Paradigma, 2008; Orlin Sabev, “Rich Men, Poor Men: Ottoman Printers and 
Booksellers Making Fortune or Seeking Survival (Eighteeenth-nineteenth Centuries)”, Oriens, 37/1, 2009, s. 177–190. 
17 Olga Todorova, “Jenite v Sofia prez 70-te godini na XVII vek (po danni ot edin registır s nasledstveni opisi)” [1670’li Yıllarda Sofya’da 
Kadınlar (Tereke Defterleri İçeren Bir Sicilin Bilgilerine Göre)], İstoriçeski pregled, 3, 1996, s. 3–40; Colette Establet, Jean-Paul Pascual, 
”Women in Damascene Families around 1700”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 45/3, 2002, s. 301–319; Zeynep 
Altuntaş, 19. yy’ın İlk Yarısında Kadın Terekelerine Göre Osmanlı İktisâdî ve İçtimâî Hayatı, İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 2004 (basılmamış yüksek lisans tezi); Milena Dimitrova, “İmotnoto sıstoyanie na bılgarkata v Sofia prez XVIII–pırva polovina na 
XIX vek spored kadiyskite registri” [XVIII.–XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Sofya Bulgar Kadınlarının Mali Durumu], 50 Godini spetsialnost 
Türkologiya v Sofiyskiya universitet “Sveti Kliment Ohridski”, Yubileen sbornik, Sofia: UI “Sv. Kl. Ohridski”, 2004, s. 370–387; Jülide Akyüz, 
“Ermeni Kadınlarına Ait Terekeler”, Erciyes Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Osmanlı Toplumunda Birlikte 
Yaşama Sanatı Türk-Ermeni İlişkileri Örneği, Cilt 2, Kayseri, 2007, s. 455–465.
18 Gilles Veinstein, “Les pèlerins de la Mecque à travers quelques inventaires après décès ottomans (XVIIe–XVIIIe siècles)”, Revue de 
l’Occident Musulman et de la Méditerranée, 31, 1981, s. 63–71; Colette Establet, Jean-Paul Pascual, Ultime voyage pour la Mecque, Les 
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Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, 27, 2010, s. 165–194.
21 Musa Çadırcı, “Hüseyin Paşa’nın Terekesi”, TTK Belgeler Serisi, 11/15, 1986, s. 145–164; M. Emin Yolalıcı, “Hazinedar-Zade Abdullah 
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başvurmaktan vazgeçtikleri tahmin edilir.29 Dolayısıyla araştırmacılar tereke kayıtlarına dayanan bir 
incelemenin esas olarak şehir veya kasaba halkı, muhtemelen bu halkın daha varlıklı olan kısmı ve 
çoğunlukla adamlarla sınırlı bir araştırma alanıyla yetinmek zorundalar. Neticede inceleme esnasında 
elde edilen istatistikler sadece trendleri takip etmemize yardımcı olabilirler.

Bu eksiklere rağmen tereke veya muhallefat defterleri, değişik toplumların günlük hayatları, 
maddi ve manevi kültürünü araştırmak için değerli ve elverişli bir kaynak türü teşkil etmektedirler.30 
Özellikle de Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da erken Orta Çağlardan itibaren tutulan tereke kayıtları ve 
Osmanlı’da tutulan tereke kayıtları oldukça benzer şekilde tutulduklarından şimdiye kadar yapılmamış 
fakat yapılması gereken mukayeseli incelemerin gerçekleştirilmesi temenni edilebilir.31  
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17. YÜZYILDA DİVAN-İ HÜMAYUN’UN ŞİKAYET DEFTERLERİ1

16. yüzyılın ortasına kadar iktidarının zirvesine ulaşan Osmanlı İmparatorluğu Kanunî Sultan 
Süleyman’ın döneminden sonra gittikçe derin bir krize uğramış. Devlet yapısında, ekonomik 
sisteminde ve sosyal teşkilatında meydana gelen, birçok nasihatname ve çağdaş siyasî eserde 

ortaya konulan, ayrıca modern tarihçiler tarafından da incelenen bu krize yol açan sebepler ve 
etkiler hakkında tartışmalar varsa da, 16. yüzyılın ortaları ile 17. yüzyılın ilk yarısı arasında devletin 
gelişmesinde, askerî ile bürokratik yapısında, ve sosyal teşkilatında, hatta toplumsal grupların 
durumunda önemli değişmeler yaşandığında hiç şüphe olmadığı genellikle kabul edilir. Bu dönemin 
Osmanlı bürokrasisine de etkili olduğu şaşırtıcı değildir. 

Bu yazının konusu olan Şikayet Defterleri (ŞD), 17. yüzyıl ortalarında, Divan-i Hümayun’un 
bürokrasisinde meydana gelen değişimin göstergesi olarak nitelenebilir. Bu sefer bugüne kadar, bir 
taraftan sözkonusu olan defter türünün özellikleri ve özdeşleştirme sorunları, öte yandan muhtevası, 
ve kaynak değeri ile ilgili sürdürdüğüm incelemelerin bazı önemli noktalarını kısaca anlatmak 
niyetindeyim.

Önceden genel hükümlerin suretlerini ihtiva eden ve konu çeşitliliğini gösteren Mühimme 
Defterleri’ne kaydolunan, halkın şikayetlerine ait olan hükümler, belirli bir tarihten sonra ayırtılarak 
müstakil bir defter türüne geçirildi. Osmanlı Devleti’nde zuhura gelen kriz ve onun sosyal yapıya 
bıraktığı etkileri düşünecek olursak, bu değişimi sadece bir bürokrasi reformü olarak değil, daha 
derin, toplumsal etkilere dayanan bir sürecin neticesi olarak niteleyebiliriz. Kısaca, bu defter türünün 
ortaya çıkışı ve muhtevası vilayetlerdeki reayanın ve ehl-i örfün yerli yerinde karara bağlayamadığı, 
dolayısıyla divana sunduğu her türlü haksızlıkların olağanüstü büyük bir ölçüde artmış olduğunun 
işaretidir.
1  Bu araştırma Balassi Intézet’in (Balassi Enstitüsü, Budapeşte) Klebelsberg Kunó adlı bursuyla (2010) ve TÜBİTAK’ın 2216 numaralı burs 
programının (2012) desteğiyle gerçekleşmiştir. 
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Bu defterler, Osmanlı toplumunun birbirleriyle sürdürdüğü hukuki çatışmalarını, anlaşmazlıklarını, 
şahısların gördükleri zulüm ve taaddileri kıyaslanamaz geniş bir ölçüde yansıtmaktadır.6 Şöyle ki, 
defterlerin sayfalarında temsilcisi görülmeyen toplumsal grup belki de yoktur. 

Şikayet kayıtlarının en çoğu, şikayet mekanizmasına, devlet görevlilerin hukukî işlemlerdeki 
rolüne, suçlulukların çeşitleri ve özelliklerine dair, ve şikayetçilerin coğrafî, sosyal durumundan 
birçok bilgi vermektedir. Hükümlerden çıkarılabilen bilgilerin burada sadece birine dikkati çekmek 
istiyorum. Şikayet hükümlerinin temel özelliği, davacının ismini, ve çoğu zaman, statüsünü de belirten, 
hükmün iblağ7 kısmında bulunan ibarelerdir. Mesela:

Ahmed nam kimesne arzuhal edüb.../ Mehmed gelüb.../ Dergah-i ali müteferrikalarumdan Ali 
gelüb.../ Yeniçerilerümden Yusuf arzuhal edüb ... / Kostantin nam zimmi gelüb.../ Şebeş ve Lugoşda 
olan esnaf taifesi arzuhal edüb... / Kaza-ı mezbur ahalisi gelüb / Edirne’de vakı debbağ taifesi südde-i 
saadetüme arzuhal edüb... / Ayşe nam hatun gelüb... ve sair.

Bu ibareler arzuhal edenlerin sosyal durumu, cinsiyeti ve şikayetini Divan’a sunduklarının yolu 
hakkında bilgi verip çeşitli istatistik çalışmalara, hesaplamaya imkan açmaktadır. 

Halbuki, ŞD’lerindeki onbinlerce hüküm kaydı her ne kadar değerli bir kaynak türü ise de, 
bilimsel kullanımını kısıtlayan bazı eksikliklerini de zikretmeliyim. Her şeyden önce, defterlerdeki 
kayıtlar şikayetlerle alakalı hukuki mekanizmanın sadece bir sahfasını, yani fazını göstermektedir. 
Arzuhalini divana sunan kimsenin kimliğini, başvurmasının yolunu, şikayet etmesinin sebebini ve 
nihayet yetkili kadıya verilen emrin kısa metnini (yani hükmü) öğrenmeye şansımız olur, işlerin ne 
şekilde devam ettiği ve nasıl neticelendiği hakkında fikir edinmeye imkanımız yoktur. 

Tarihlerde bulunan verilere göre halkın, özellikle devlet otoritesini temsil edenlere karşı çıkan 
şikayet başvurmaları bazı durumlarda başarılı olmuştur: ağır zulüm ile suçlanan sancakbeyilerin 
veya ayanların idamından haber almaktayız.8 Fakat divana sunulan onbinlerce borç, miras, haksız 
tarh edilen vergi ve diğer anlaşmazlıklarla ilgili sorunlara cevap olarak merkezin, yani divanın 
verdiği hükmün gerçek çözüm sağlayıp sağlayamadığından kesin bilgi alamayız. Ancak, ŞD’lerinin 
hükümlerinde gördüğümüz gibi, bu tür meseleler, divan tarafından genel ve hiç kesin bir talimat ihtiva 
etmeyen genellemelerle yine taşra görevlilerine, bilhassa kadılara geri yollanmıştır. 17. yüzyılda 
gittikçe gelişmekte olan bu süreç kanımızca gerek kadılıkların zayıflanmasını, gerek kadılara karşı 
duyulan güvenin azalmasını kanıtlayabilir.9 Bu durumda şikayetçilerin çoğu davası hakkında ferman 
almışsa bile, köyüne, kasabasına geri dönünce işi halledebileceğinden hiç emin olamadı ve biz de 
olamayız. Bunu, örnekleri rastlanabilen ikinci veya üçüncü kez de sunulan arzuhallerden hareket 
ederek zannedebiliriz.      

Kayıtlarda ortaya çıkan insanlar, cinsiyetlerine göre hanım ve erkekler, toplumsal durumlarına 
göre, gerek çiftçi, gerek zanaatçılar, gerekse örfi hiyerarşinin en yüksek rütbelerinde bulunmuş olanlar, 
maddi durumuna göre zenginleşmiş mültezimler, tüccarlar, ya yoksullar, dine göre ya müslümanlar, 
ya da katolikler, yahudiler, ortodokslar, yaşam biçimine göre yerleştirilmiş şehirliler kadar, göcebe 
geleneğine devam edenler, üstündeki hakimiyete bakarak ise, başta olmak üzere Osmanlı tebaası, 
fakat bazı örneklerde yabancı tüccarlar, diplomatlar da ileri gelir. 

Şikayetçiler arasından sadece köleler ve çocuklar eksiktir ama, davalara karışmışken bu iki gruba 
ait olanlar da defalarca bulunmaktadır. Kısaca, Osmanlı Devleti’nde yaşayan milyonlarca kişilerin 
günlük hayatını, günlük problemlerini, davalarını, feci ve – çok nadiren – komik işlerini yakından 
gösteren yüzbinlerce bu kayıtlar, Türk mikrososyal tarihinin son derece önemli kaynaklarıdır. Ayrıca, 

6 Şikayet Defterleri’nin kaynak değeri bu bakımdan, muhtemelen ancak büyük sayıda bize kalan şeriye sicillerinkiyle mukayese edilebilir.  
7 Avrupalı diplomatik terimiyle narratio, veya expositio. Heyd, Ottoman documents, 8.
8 „«Selânik sancağı mutasarrıfı olan Vezîr Halîl Paşa’nın zulmüne nihâyet yok» deyü recâyâ şikâyet etmekle katl olundu.” Anonim Osmanlı 
Tarihi (1099-1116 / 1688-1704), haz.: Abdülkadir Özcan. Ankara, 2000, 55. Sonraki, neticeli bir örnek için bkz. a.e. 204. Ayrıca bkz. İsmail 
Hakkı Uzunçarşlı, Osmanlı Devleti’nin merkez ve bahriye taşkilâtı. Ankara 1988, 6-7.
9 Bu eğilim hakkında bkz. İlber Ortaylı, Osmanlı kadısı. In: Atatürk Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 30 (1975), 123.
 

Divan-i Hümayun’un ana defter serisi olan Mühimme Defterleri
Hiç şaşırtıcı değildir ki Osmanlı İmparatorluğu gibi kocaman bürokratik sistemi yürütmüş olan 

bir devlet, sonraki tarihçiler için zengin tarihsel kaynak olarak kullanabilecek belgeleri epey mikdarda 
geri bırakmaktadır. Bu devletin merkez ve taşra idaresine ışık veren çeşitli türlü defterler bunun 
sadece bir örneğidir. Devlet yönetim mekanizmasının ana merkezi olan Divan-i Hümayun, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun en yüksek karar organıydı. Bununla beraber, divanın karar alma fonksiyonu 
sadece idarî meselelere bağlı kalmayıp eski Türk-müslüman yönetim geleneğine ait adalet prensibini 
benimseyerek,2 bu oturumlarda hukukî kararlar da alınmıştır. 

Mühimme defterleri, Osmanlı merkez idaresinin faaliyetinin izlenmesine imkan veren, ilkönce 
başvuru kaynak olarak tutulmuş, devletin merkez ve taşra idaresinin ilişkilerine ait çok önemli 
kaynaklardır. İçeriğine göre, devletin idarî yapısını, iç düzeninde yaşanan problemleri, merkez-taşra 
ilişkisini, sefer lojistiğini ve daha birçok yönünü ortaya koyan Mühimme Defterleri, mükemmel 
Osmanlı tarihçileri tarafından yaygın biçimde kullanılmışlardır. Osmanlı devleti ile eski topraklarında 
kalmış olan bugünkü milletlerin tarihine ait olağanüstü zengin verileri ihtiva eden bu defterlerin 16. 
yüzyılın ikinci yarısından 19. yüzyılın sonuna kadar kocaman bir koleksiyonu bize bırakılmıştır. 

Mühimme Defterleriyle ilgili temel araştırmalar arasında Uriel Heyd’in 16. yüzyıl 
Mühimmeleri’yle ilgili kitabından başka, Géza Dávid’in, Feridun Emecen’in makalelerini zikredelim.3 
Kaynak yayınlama konusunda ise ilkönce Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından günümüze 
kadar yayınlanmış birçok defterin transkripsoyonu ve tıpkıbasımı unutmayalım. Yine de, Macaristan’a 
ait binlerce sayfalık, 1544-45 ve 1552 yıllarına dair hükümlerin transkripsyonunu ve tercümesini 
içeren, Géza Dávid ile Pál Fodor tarafından hazırlanmış eseri, mühimmelerle ilgili çağdaş çalışmaların 
en önemlilerinin birisi olarak değerlendirebiliriz.4 

Buna karşı, ŞD’leri üzerinde yapılmış araştırmaların sayısı oldukça az,5 bu defter serisinin 
kapsamlı, içeriğini ana seri olan Mühimme Defterleri’ninkiyle karşılaştıran müstakil bir çalışma henüz 
baskıdan çıkmamıştı.  

Şikayet Defterleri’nin önemi
Mühimme Defterleri’nin aksine, ŞD’leri Divan-i Hümayun’un idarî işlemlerine, özelliklerine pek 

fazla değil, daha ziyade hukukî fonksiyonu’na, faaliyetine ve taşra görevlilerine (bilhassa kadılara) ait 
ilişkisine ışık tutar. 

ŞD’leri, bir yandan – Mühimme Defterleri’ne benzer şekilde – devlet organizasyonunun 
faaliyetlerine, daha yakından, merkez, yani Divan-i Hümayun ve taşra görevlilerinin arasında, hukuki 
alanlarda gerçekleşen işbirliği hakkında bilgi verir. Ve böylece Divan’ın idarî rolünün yanında, hukukî 
fonksiyonuna, yetkisine ilişkin önemli kaynak sayılır. 

Diğer taraftan, bu kaynak grubu, gerek kültürel, millî, gerek dinî bakımdan rengarenk Osmanlı 
toplumunu, bulundukları hukukî çatışmalarının, şikayetlerinin örnekleriyle göz önüne getirmektedir. 

2 Adalet prensibinin Osmanlı Devlet anlayışında oynadığı rolü konusunda birçok çalışma mevcuttur. Konuyu özetleyen en yeni eserlerden biri 
bkz.: Halil İnalcık – Bülent Arı – Selim Aslantaş (eds.), Adâlet kitabı. Ankara, 2012, özellikle s. 105-119, 143-184.  
3 Uriel Heyd, Ottoman Documents on Palestine, 1552–1615.  A Study of the Firman According to the Mühimme Defteri. Oxford, 1960; 
Dávid, Géza: The Mühimme Defteri as a Source for Ottoman-Habsburg Rivalry in the Sixteenth Century. In: Archivum Ottomanicum 2002, 
167-209; Feridun M. Emecen, Osmanlı divanının ana defter serileri: Ahkâm-i mîrî, ahkâm-i kuyûd-i mühimme ve ahkâm-i şikâyet. Türkiye 
Araştırmaları Literatür Dergisi 5 (2005), 117. Mühimme kayıtlarıyla ilgili önemli tespitler ihtiva eden diğer çalışmarada örneğin bkz. William 
S. Peachy, Register of Copies or Collection of Drafts? The Case of Four mühimme defters from the Archives of the Prime Ministry in Istanbul. 
In: The Turkish Studies Association Bulletin 10/2 (1986) 79–85; Minhea Berindei–Gilles Veinstein, L’Empire ottoman et les pays roumains, 
1544–1545. Études et documents. Paris–Cambridge, [1987]. Ayrıca, 17. yüzyıl Mühimme Defterleri üzerinde ayrıntılı araştırmalar yapmış olan 
ve önemli neticelere kavuşan Emel Soyer’in yayımlanmamış yüksek lisans tezini (XVII. yy. Osmanlı bürokrasisi’nin değişimlerinin bir örneği 
olarak mühimme def terleri) söz etmem, bir de kendisine, çeşitli soruna gözlerimi açtığı için şükranımı dile getirmem gerektir. 
4 Dávid Géza–Fodor Pál, „Az ország ügye mindenek előtt való.” A szul táni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1544–1545, 1552). 
Budapest, 2005.
5 Şikayet Defterleri alanında yayımlanmış en önemli eser 1675 yılına ait şikayet hükümleri içeren bir defterin Hans Georg Mayer ve diğer 
uzmanlar tarafından yayımlanmış tıpkıbasımı ve bu kitabın giriş kısmı. Das osmanische „Registerbuch der Beschwerden” (Şikāyet defteri) 
vom Jahre 1675. Hrsg. von Hans Georg Majer. Wien, 1983.
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Viyana’da muhafaza edilen, 1675 yılı ŞD’nin tıpkıbasımını yayımlayan H. G. Majer iki defter 
türündeki konuları kısaca sınıflandırarak, seriler arasındaki farkları tespit etme yolunda önemli 
kıstaslar buldu. Ona göre, Mühimme Defterleri’nde çoğunlukla sefere ve hac meselelerine dair, 
ayrıca ceza hükümleri ihtiva eden kayıtlar; ŞD’lerinde ise genellikle dilekçeye karşı verilen, özellikle 
halkın hukuki davalarına ait hükümler bulunmaktaymış.15 Bu düşünceye tamamen katılabiliriz, 
fakat yukarıdaki kıstaslar – kendisinin de öne sürdügü gibi – iki defter çeşidinin önemli özelliklerini 
yansıtırsa bile, sadece bu temele istinaden iki tür hükmü tam anlamında ayırtmak mümkün değil. 

Yine de, araştırmacılar tarafından, meselelerin iki defter türündeki karıştırılmasının muhtemel bir 
sebebi olarak katiplerin hangi tür hüküm hangi deftere kayd edilmesi alanındaki kararsızlığı ve sıkça 
vuku bulan yanılması da ortaya konuldu.16 Mühimme ve Şikayet Defterleri’ne kaydedilen hükümlerin 
ayırt edilmesindeki kendi zamanındaki kararsızlık gerçekten ilk bakışta görüldüğü kadar yaygınmışsa, 
divanda tartışılan meselelerin, şikayete ve mühimmeye bölmesinin tamamen anlamsız olduğunu 
kabul etmemiz lazım oluyor. Ancak durum bu kadar ümitsiz değildir. Evet, divan katiplerinin karar 
verme ve kaydetme arasındaki işlemler sırasında yapabildiği yanlışlıkların tehlikesi oldukça büyüktü, 
fakat işlemler tamamen kontrolsüz değildi, yani divandaki hükümlerin kayd edilmesinin belirli ve 
mantıklı bir sistem çerçevesinde cereyan ettiği bence şüphesizdir. Bunu çeşitli, yanlışlıkla ŞD’ne 
kayd olunan, fakat katiplerin hatayı fark ederek çizip sonra bir mühimmeye kayd ettikleri hükümler 
kanıtlamaktadır.17 

Prof. Feridun Emecen de, Divan-i Hümayun defterleriyle ilgili makalesinde, mühimme ve şikayet 
hüküm kayıtları arasındaki farkları yapısal özelliklerine göre tespit etmeye çalıştı. İleri sürdüğü 
gibi, iki defter türünü ayırt edici önemli bir unsur kayıtlardaki tarihleme uygulaması olabilmiştir, 
ve mühimme hükümlerinde gün başlıklı tarileme usulü, ŞD’lerinde ise onlu sistem (yani ayın evail, 
evasıt, ve evahiri) kullanıldığı görünmektedir.18 Ancak her iki defter tipinde de hem onlu, hem de 
günlük başlıklı usulün örneklerine rastlanabilir. Mühimme Defterleri’nde tarihleme praktiği karışık 
olmakta, ŞD’lerinde onlu sistem yaygın olduğu halde, az da olsa bile, bunlarda da bazı istisnalar 
bulunmaktadır.19 

İki defter türündeki meselelerin ayırtması yolunda, asıl farkların defterlerin muhtevalarından 
ileri geldiğini öne süren Majer’in savı üzerinde biraz daha durmakta fayda var. Kendisi, Mühimme 
Defterleri’nde çoğunlukla belirli emirler bulunuduğunu (bunların tipik bitiş formülü eyleyesin, 
edesin, bilesin ve emir kipinin bunlara benzer uygulaması), Şikayet hükümlerinin ise sadece umumî 
talimat ihtiva ettiğini tespit etti (mesela: ihkak-i hakk olunmak ya da mahallinde şerle görülmek içün 
yazılmışdur sonlama formülü tipiktir). Ancak bununla beraber, her iki defter türü’nde, bazı meseleler 
konusunda, davalının Divan-i Hümayun’a gönderilmesini vacip kılan hükümler mevcuttur. Bazı 
defterlerde oranı gayet yüksek bulunan bu tür emirler, ilk bakışta iki defter çeşidinin tamamen ortak bir 
özelliği olarak gözüküyor. (Bu tür hükümlerin tipik bitiş formülü: Asitane-i Saadetüme ihzar olunmak 
içün hükm yazılmışdur.) Fakat ilgili olan şahısların İstanbul’a gönderilmesini emreden bu hükümler 
ŞD’lerinde her zaman bir şarta bağlıdır. Mesela: [davalı] inad ederse / icra-yı hakk olunmaz ise vs. ... 
Asitaneye havale/ihzar olunmak içün hükm yazılmışdur. Buna karşı, mühimme defterlerde incelediğim 
bu tür hükümlerin hepsi, ilgili kişilerin mutlaka Der-i Saadet’e gönderilmesini istemektedir. 

Bütün bu koşulları, kıstasları göz önünde tutarak, Şikayet ve Mühimme Defterleri birbirinden 
ayırtma konusunda şunları tespit edebiliriz:

15 Majer, Registerbuch, 20. 
16 Dávid, Mühimme defteri, 182
17 Majer, Registerbuch, 21 ve tıpkıbasım kısmı 2b/6., diğer örnekler: BOA ŞD 29/202:889; BOA ŞD 31/105:419. 
18 Emecen, Osmanlı divanının, 127-128. 
19 BOA ŞD 4/ 221:845-848; BOA ŞD 8/121:542; 221:1062; BOA ŞD 11/540:3; ŞD 19/170:727; ve BOA ŞD 23/201:905.

ŞD’leri, belli başlı tarihi dönemlerin, olayların arka planında çıkan toplumsal meselelerin, şahsi hayatın, 
sorunların kıymetli mahzenidir. Mesela, tarihçilerin dikkatını ilkönce lojistik, askerî işler veya siyasî 
meseleler bakımından çeken Kamaniçe seferinin döneminden bize kalmış, 1671 yılına ait 8 nr. ŞD, 
sefer sırasında meydana gelen şahsî sorunlarına, günlük olaylarına ışık tutar. Örneğin, sözkonusu olan 
defterde seferden yalnız, veya küçük bir maiyetle beraber dönen Osmanlı askerlerlerinin uğradıkları 
eşkıya saldırılarıyla Boğdan ve Eflak topraklarında başlarına gelen zararlarla ilgili birçok ayrıntılı 
bilgi ihtiva eden hüküm saklanmaktadır.10 Sefer sırasında şehit olan yeniçerinin tereke sorunuyla ilgili 
davası konusunda bilgiye sahip olabiliriz.11 Hatta, bu defter, döneminden paralel Mühimme Defteri 
mevcut olmadığından dolayı da son derece değerli kaynak olarak sayılır. 

Şikayet Defterleri’nin özdeşleştirmesi hakkındaki sorunlar
Adı üstünde, bu tür defterler halkın Divan-i Hümayun’a sunduğu şikayetçi arzuhallere, yetkili 

görevliye gönderilecek hükümlerin suretlerini içermektedir. ŞD’lerini ve Mühimme Defterleri’ni şekil 
özelliklerine göre ayırt etmek, aralarındaki benzerlikler sebebiyle ilk bakışta da zor gözükmektedir. 

ŞD’leri müstakil bir defter serisi olarak meydana gelmeden önce, artık Mühimme Defterleri’ndeki 
kayıtlar, şekil özellikleri, hatta muhteva çeşitliliği açısından az çok değişmeye başlamışlardı.

Bu değişmelerin en önemlileri, hükümlerin 1640’lılardan (89, 90, 91, ve 93 numaralı Mühimme 
Defterleri’nden) itibaren gözetlenebilen sadeleştirilmesi, kısalması ve bununla birlikte, divanda 
görüşülen işin karara bağlanmasından fermanın son şeklini almasına ve teslimine değin gerçekleşen 
işlemleri kaydetme amacına hizmet eden muamele kayıtlarının gittikçe ortadan kaldırılmasıdır. (Mesela: 
buyruldu,12 yazıldı,13 ba-hatt-i...). Oysa ki, bugünkü bilgilerimize göre ilk ŞD olarak sayılan defterin 
zuhura gelince (1649), Mühimme Defterleri’nde önemli değişiklikler vaki olmuş ve 1650’li yıllardan 
itibaren ŞDleri’ndeki hükümler de Mühimmeler’de görülen sadeleştirilmiş şekilde kaydedilmiştir.

Bu iki tür defter nüshalarına baktığımızda, hem şekil özelliklerine göre, hem de muhtevaları 
açısından birçok benzerliğin mevcut olduğu göze çarpar. Hatta, defterlerin en çoğunu muhafaza eden 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) kataloğundaki tanımlamalarına bile tamamen güvenemiyoruz, 
çünkü katalogda, defalarca yanlışlıkla bir ciltte birleştirilmiş defterler de vardır, ya da vaktiyle 
parçalanmış, aslında bir defter olmuş olan cüzler, ayrı ayrı defter olarak gösterilmektedir. Mahzen defteri 
adıyla bilinen, Tanzimat dönemine ait eski katalogdaki yanlış verilere, ve bugünkü fiziksel durumuna 
çoğunlukla 19. yüzyıl sırasında gelmiş olan bu defterlerin yüzeysel muayenesine dayanarak hazırlanmış 
yeni arşiv kataloglarında eski hatalar, önzensizlikler tekrarlanmaktadır. Böylece, ŞDleri’nden şekil 
özelliklerine, 17. yüzyılki koleksiyonunun gerçek terkibine, hatta kronoloji ayrıntılarına dair açık ve 
sağlam bilgilere sahip olmak için, defterlerin ayrıntılı, muhtevalarına dayanarak yapılan incelenmesi 
kaçınılmaz oldu. 

Bu defter türünün özdeşleştirmesinde ana sorun, Mühimme ile Şikayet serisindeki temel 
farklarının tespitidir. Yalnız bu farkları saptamak umulduğundan müşküldür, zira Şikayet serisinin 
meydana geldiğinden sonra kaleme alınan Mühimme Defterleri’nde de ara sıra şikayet konuları ile 
ilgili hükümler bulunmaktadır. İki defter türündeki bu nevî örtüşmelerden dolayı, araştırmacılar 
(mesela Prof. Nejat Göyünç,14 daha sonra Prof. Feridun Emecen) şikayet ile mühimme arasındaki 
farkları, muhtevaya dayalı değil, şekil özellikleri itibarıyla tespit etmeye çalıştılar. 

10 BOA ŞD 8/168:791; 208:1000; 221:1062; 223:1073; 233:1121; 340:1653; 363:1770; 380:1845; 418:2032; 489:2382. 
11 BOA ŞD 8/168:711, 498:2032.
12 Ayrıntılı bilgi için bkz. Mübahat S. Kütükoğlu, Buyruldu. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 6. İstanbul, 1992, 478–480; İsmail 
Hakkı Uzunçarşılı, Buyruldı. In: Belleten 5/19 (1941) 289–318; Heyd, Ottoman documents, 29. 
13 17. yüzyıl boyunca hükümlerin üstünde ortadan kaldırılan „yazıldı” kaydının fonksiyonunu, paralel meydana gelen „…(deyü) yazılmışdur” 
sonlama formülü aldığı düşünebilir.
14 Nejat Göyünç’ün tanımlamasında iki defter türünün ayırtmasını, iki kısımlı, yani emrin buyurdum ki…vusul buldıkda formüllerle bölünmüş 
hükümler temelinde doğrulamaya çalıştı. Bkz.: Osmanlı Araştırmaları 5 (1986) 273–274. Fakat bu düşüncenin yanlış olduğu birçok örnekle 
doğrulanabilir. Bkz: Dávid, Mühimme defteri, 181-182; Emecen, Osmanlı Divanının, 177-178; Nándor Erik Kovács: „Panaszok könyve”. 
Szempontok a sikájet defterik meghatározásához. [Şikayet Defterleri’nin özdeşleştirmesine dair bilgiler.] In: Keletkutatás 2011:2, 72-73.
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Katiplerin yukarıda anılan, sonradan düzelttikleri yanlışlıklarına geri dönünce, üstü çizilmiş, sonra 
mühimmeye nakl olunmuş kayıtların şikayet hükümlerinin belirttiğimiz kıstaslarına zaten uymadığını 
vurgulamak gerekli değildir.   

Şikayet Defterleri’nin tertibini zorlayabilmiş olan etkiler
ŞD’leriyle ilgili olan soruların bir başkası, bu defterlerin meydana gelmesinin arka planında 

aranacak sebeplerdir. Yukarıda ileri sürdüğümüz gibi, ŞD’lerinin meydana gelmesi ve 17. yüzyıl 
sosyal değişmeleri arasında dolaysız bir bağlantı olmalıdır. Acaba 17. yüzyılın ortasına kadar halkın 
şikayetlerine ilişkin meseleleri niçin ayrı bir defter türüne kayd etmiyorlardı? Bu cins defter neden 
ancak bu dönemde meydana gelmiştir ve bu defterterin icat etmesinde rol oynayan sebepler nedir? 

17. yüzyılın ortalarında başlayan ŞD’leri, yerli yerinde çözülemeyen hukukî anlaşmazlıkların 
ve sorunların çoğalmasının kesin bir işareti olarak kabul etmemizi gerektiriyor. Fakat Osmanlı 
İmparatorluğu’nda yaşanan krizin toplumsal neticeleri ve ŞD’nin rolü aralasındaki ilişkilerin 
mahiyetini meydana çıkarmak için şikayet mekanizmasının Şikayet Defterleri’nden önceki durumunu 
da incelememiz lazım. Böylece, ihtisaslaşmanın sebeplerini anlayabilmek için ilkönce ŞD’in 
uygulamasından önceki Mühimme Defterleri’nde ipuçları bulmaya çalıştım. Bu alanda iki ayrı 
inceleme yaptım.

İlk tahminimize göre, şikayetlere tepki olarak gönderilen hükümlerin iki bölüme ayırtmasının 
sebebi, Divan’da alınan kararların, dolayısıyla bu hükümlerin kaydedilecek suretlerinin miktarının 
sürekli artması ve reisülküttap dairesindeki işlerin yoğunlaşması olabilmiştir. Bu faraziyeyi kontrol 
etmek için, bir taraftan Şikayet Defterleri’nden (yani 1649’dan) önceki, diğer taraftan ŞD’leriyle 
paralel olarak hazırlanan bazı Mühimme Defterleri’ndeki hükümlerin oranını incelemiştim. Tetkik 
için secilen defterlerde bir bir ay içinde geçirilen hükümlerin miktarını hesapladım.

Kesit I., 1571–1573  
MD 16  5 ay 657 kayıt
MD 17  1 ay   40 kayıt
MD 18  2 ay 306 kayıt
MD 19  4 ay 726 kayıt
MD 21  5 ay 784 kayıt
MD 22  5 ay 702 kayıt 
toplam: 153 kayıt/ay

Kesit II., 1609–1627  
MD 78  10 ay 4016 kayıt
MD 79  24 ay 1316 kayıt
MD 80  14 ay 1347 kayıt
MD 81  10 ay   648 kayıt 
MD 83  16 ay   153 kayıt 
toplam: 101 kayıt/ay

Kesit III., 1636–1646 (ilk bilinen ŞD’nin ortaya çıkmasından hemen önceki dönemden) 
MD 90  12 ay 484 kayıt
MD 91  11 ay 516 kayıt 
toplam: 83 kayıt/ay

ŞD MD

Hükmün evveliyatı
dilekçe (arz, arzuhal, mahzar,
mektub vs.)

çoğunlukla divanın 
inisiyatifi, 
kısmen dilekçe

Hükmün amacı 

şahsî, yada küçük bir 
topluluğun şikayetinin sebebini ortadan 
kaldırmak, ortaya konulan sorunun 
hukuki çözmesini yetkiliye, en başta 
kadıya emr etmek. 

kişisel menfaatlerden daha önemli 
sayılan, devlet düzeniyle alakalı 
işlerin halledilmesi (sözkonusu 
olan mesele bir şahsın şikayeti 
neticesiyle ortaya konulmuşsa da.) 

Hüküm

meseleyi, yerli otoritesinin, ilkönce 
kadının kendi yetkisinde tetkik etmesini 
tasdik ve/veya emr eder, ama kararın tam 
ne olmasına ayrıntılı talimat vermez.1 
Belli bir talimat bulunursa bile (davalının 
divana havalesi, çalıntı eşyanın geri 
verilmesi), mutlaka diğer bir şarta 
bağlı olarak meydana gelmektedir (örn. 
„ihkak/icra-i hakk olunmaz ise”, „...inad 
ederse”).

belirli talimatlar ihtiva etmektedir. 

Aşağıdakilerin 
formüllerde 
yansıtılan sonucu, 
yani hükmün 
sonlama formülü: 

beklenen tedbirleri dile getirerek, 
genellikle -mak içün...  , ve hükmün 
yazıldığını doğrulayan ...hükm 
yazılmışdur deyimleri birlikte kullanır. 

çoğunlukla „klasik” 
mühimmelerdeki usulü devam 
ederek dolaysız emir kipini 
kullanır, bazen hükmün yazıldığını 
doğrulayan ...hükm yazılmışdur 
deyimleriyle birlikte.

Bunların ışığında, divan toplantılarında görüşülen meselelerin ayırtmasında en önemli ilke, 
bir yandan şahsî, veya küçük bir topluluklarına ait olan, çözmesini yerli hukukî görevliden, 
ilkönce kadılardan beklenen meseleleri, öte yandan, daha büyük önemi haiz, acil, yani Mühimme 
olarak nitelenmiş devlet işlerini birbirinden ayrı kaydetmekmiş. Demek ki hükümlerin ayırmasıyla 
meselelerin iki ayrı seviyesini fark etmişlerdi. Belirli bir meselenin önem derecesi hükmün niteliğine 
bağlı olmuştur.

Hükümlerin tasnifiyle ilgili bu iddiayı bir örnekle açıklayayım: 1690’da, yani Mukaddes İttifak’la 
sürdüren büyük savaş yıllarında, Hersek sancağında sahil kazalarının ahalilerinin şehir, kasaba ve 
kalede, önceki fermanlara aykırı içki içerek sarhoş olduğunu ve bu sebepten kasabaların muhafazasını 
ihmal ettiklerini merkeze arzeden Mustafa paşaya, kendi ricası üzerine meyhanelerin kapatmasını 
emreden, alkollü içkilerin sözkonusu olan yerlere getirilmesini ve o yerlerden geçirilmesini kesinlikle 
yasaklayan bir hüküm gönderilmiştir. Bunu bir Mühimme Defteri’nde okuyabiliriz.20 Buna karşın 
Filibe’ye şarap getiren ve müslümanların şikayetine göre rahatsızlığın sebebi olan Rumî yani ortodoks 
kafirlere karşı kesin tedbirler artık alınamadı, ve kadıya sadece benzer olayların önlemesini genel 
olarak emreden bir hükme 1680 tarihli bir ŞD’nde rastlamaktayız.21

20 BOA MD 100/71:267.
21 Loránd Eötvös Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nde saklanan kopyada. Eb 372 /314:4. 
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Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki defterlerden başka, bugün Türkiye’nin dışında muhafaza 
edilen iki defterden de söz etmeliyim. Bunlardan biri, sözü geçen, Habsburg’lular tarafından 1683’te 
Viyana muhasarası sırasında yağma edilen, 1675 yılına ait hükümler ihtiva eden, bugün Viyana Millî 
Kütüphanesi’nde bulunan, önceden andığım ve tıpkıbasımı Hans Georg Majer tarafından yayımlanan 
defterdir.24 Diğeri ise Drezden Şehir Kütüphanesi’nde saklanmış, fotokopi nüshasını kullandiğım 
defterdir.25 17. yüzyıl Şikayet Defterleri’nin asıl kronolojik düzeni şudur:

ŞD 1: M 1059–Z 1060;  Ocak 1649-Aralık 1650;
ŞD 2: L 1062–M 1064;  Eylül 1652–Aralık 1653;
ŞD 3: M 1064, B 1064–L 1064; M 1065–R 1065; Kasım-Aralık 1653, Mayıs-Eylül 1654, Kasım 

1654-Şubat 1655;
ŞD 426: Za 1075-L 1076, L 1078-Za 1078, C 1079-Ca 1081; Mayıs 1665-Nisan 1666; Kasım 

1668-Ekim 1670
ŞD 5: L 1076-Z 1078; Nisan 1666-Haziran 1668;
ŞD 6: B 1077-L 1078; Ocak 1667-Nisan 1668;
ŞD 7: Za 1081-Ş 1083; Mart 1671-Aralık 1672;
ŞD 8: M 1083-S 1084; Nisan 1672-Haziran 1673;
Cod Mixt 683(Viyana’da)  L 1085-B 1086; Ocak 1675-Eylül 1675; 
ŞD 18727: B 1086-Ra 1087;  Ekim 1675-Mayıs 1676;
Eb 372(Dresden’de) M  1091-Z 1091;  Şubat 1680-Aralık 1680;
ŞD 9: L 1091-Ra 1092; Kasım 1680-Mart 1681;
ŞD 11: Ca 1099-M 1100;  Mart 1688-Kasım 1688;
ŞD 12: M 1100-Ca 1100;  Kasım 1688-Mart 1689;
ŞD 13: Ca 1100-Ş 1100;  Mart 1689-Haziran 1689;
ŞD 14: L 1101-Ca 1102;  Haziran 1690-Şubat 1691;
ŞD 15: R 1102-B 1102;  Ocak 1691-Nisan 1691;
ŞD 16: B 1103-N 1103;  Mart 1692-Haziran 1692;
ŞD 1728: B 1105-M 1106;  Şubat 1694-Ağustos 1694;
ŞD 18: Z 1105-R 1106;  Haziran 1694-Kasım 1694;
ŞD 19: R 1106, Za 1106; M 1107, B 1107; Kasım-Aralık 1694, Haziran-Ağustos 1695, Şubat 

1696;
ŞD 20: Ş 1106- L 1106;  Mart 1695-Haziran 1695;
ŞD 21: M 1107-L 1107;  Ağustos 1695-Mayıs 1696;
ŞD 22: N 1107-S 1109;  Nisan 1696-Ağustos 1697;
ŞD 23: L 1107-C 1108;  Mayıs 1696-Ocak 1697;
ŞD 24: Z 1107-Ra 1108;  Haziran 1696-Ekim 1696;
ŞD 25: L 1108-Ca 1109;  Mayıs 1697-Aralık 1697;
ŞD 26:  Za 1108-R 1109;  Haziran 1697-Ekim 1697;
ŞD 27: S 1109-Ra 1111;  Ağustos 1697-Ağustos 1699;
ŞD 28: Ca 1109-N 1109;  Ağustos 1697-Mart 1698;
ŞD 29: Z 1109-Ş 1110;  Haziran 1698-Şubat 1699;
ŞD 31: L 1110-Z 1110;  Nisan 1699-Haziran 1699.

24 Bunun doğrudan devamı BOA’nde muhafaza edilen ŞD 187’dir.
25 Bu defterin kısa tanımlamasını ve birkaç hükmünün özetini Lajos Fekete yayımlamıştı. Fekete, Lajos: A berlini és drezdai gyűjtemények 
török levéltári anyaga. [Berlin ve Drezden’deki koleksiyonların arşiv malzemeleri.] In: Levéltári Közlemények 6 (1928), 259-305; ve 7 (1929), 
55-106.
26 Oldukça çok karışıklık gösteren ŞD 4’te bulunan kronolojik boşluğunu ŞD 5 ve ŞD 6’nın hükümleri tamamlar gibi görünüyorlar. 
27 BOA ŞD 187, Viyana’dakinin doğrudan devamı olduğu açık görülmektedir.
28 BOA ŞD 17’de şikayet hükümlerinin sırası 486 numaralı sayfada bitiyor. Defterin diğer kısmı aslında bir Rikab Mühimmesi’nin parçasından 
oluşuyor (487nci ile 562nci sayfalar arasında. Bunun zamanı: Za 1105-Z 1106.). Bu defter yanlışlıkla birleştirilmiş parçaların parlak bir 
örneğidir.

Kesit IV., 1658–1697 arasındaki dönemden bazı Mühimme Defterleri 
MD 93 32 ay 571 kayıt
MD 95 15 ay 665 kayıt
MD 100 11 ay 553 kayıt
MD 105 12 ay 553 kayıt
MD 107   5 ay 102 kayıt 
toplam: 32 kayıt/ay 

Görüldüğü gibi, Mühimme Defterleri’ndeki hükümlerin bu tür sayısal denetlenmesi, bir aya 
düşen kayıtların oranında – beklenilen çoğalma yerine – bir azalma eğilimi göstermektedir. Öyleyse, 
ŞD’nin ayrı bir defter serisi olarak açılmasının nedeni bürokrasinin aşırı ölçüde yüklenildiği olamaz.

Divan’ın yeni bir uygulamaya geçiş kararını lüzumlu kılan etken olarak meselelerin miktarında 
vuku bulan genel artışın kabul edilmesi, mevcut olan defterlerden hareket ederek ispat edilemez gibi 
görünüyor. 

Şikayetlerle ilgili meselelerin ayırt etmesine ihtimal verdiğimiz diğer bir sebep, divan 
toplantılarında görüşülen meseleler dahilinde halkın şikayetlerinin artmasıdır. Bunu incelemek için 
1569 ile 1646 arasındaki dönemden toplam 8 adet Mühimme Defteri’nde, şikayetlere (halkın gördüğü 
zarar ve haksızlıklara) ait olan hükümlerin oranını (% olarak) kontrol ettim. Aşağıda gördüğünüz 
defterlerdeki hükümlerin yüzde otuzunu inceledim.  

Bilindiği gibi, halkın şikayetleri başlangıçtan beri Divan-i Hümayun’a sunulabildi, ancak onlara 
ait hükümler daha önce Mühimme Defterleri’ne kaydedilmiştir. Seçtiğimiz Mühimme Defterleri’nde, 
hükümler arasında halkın şikayetleriyle herhangi bir ilgisi olanların oranı, çizelgeye göre sürekli 
artmaktaydı. Sözkonusu olan defterlerde bu eğilim önemli ölçüde yalnız bir tek safhada değişmiş 
gibi görünüyor: 44 numaralı defter İran savaşı sırasında kaleme alınan Mühimme Defteri olduğundan 
dolayı, içinde, sefer organizasyonu ve ordunun ihtiyaçları ile ilgili olarak verilen hükümler büyük 
ekseriyet kazandı ki hiç şaşırtıcı bir şey değildir. Böylece şikayetlerin sürekli artan oranı ayrı bir defter 
türünü icap ettirdiği yolundaki ikinci varsayımımız doğrulanabildi. 

Günümüzde mevcut Şikayet Defterleri  
ŞD’lerinin büyük çoğunluğu Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunmaktadır. Bunlar, 

Divan-i Hümayun’a ait diğer defter çeşitleri gibi, dış görünüşlerine (mesela kapak yazılarına) göre 
aynileştirilmiş ve kataloğa alınmıştır. Fakat bu defter türünü, daha önce belirttiğim gibi ihtiva ettiği 
kayıtların hususiyetleri temelinde birbirinden ayırtmamız lazım. Buna göre, BOA’nde bu ad altında 
toplanan defterlerin hepsi Şikayet Defteri kabul edilemez.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde, kataloglara göre, atik şikayet olarak tasnif edilen defterlerin 
sayısı toplam 213’tür, tam koleksiyon 1649’dan 1813’e kadarki süreyi kapsamıştır. Bu kaynak 
grubunda 17. yüzyıla ait, toplam 31 adet ŞD saklanmaktadır.22

Defterlerin muhtevasını göz önünde bulundurarak yaptığım incelemelere göre liste ve gerçek 
arasında önemli fark vardır. 31 defterden iki adet, yani 10 ve 30 numaralı defter yanlışlıkla şikayet 
olarak belirtilmiş, aslında mühimme defteridir. 17 numaralı ŞD ise yanlışlıkla bir mühimme defteri 
parçası ile birleştirilmiş. Yine de, 92. numaralı mühimme defteri, başlık kaydında da okunduğu gibi, 
aslında Şikayet Defteri’dir,23 ve kronolojik sıralamada yanlışlıkla 18. yüzyılki defterler arasında yer 
alan 187 numaralı defter, tarihine göre aslında 17. yüzyıla aittir. Böylece, 31 defter 31 kalmışsa da, 
listeden iki defter çizip yerlerine başka iki defter aldık.

22 Başbakanlık Osmanlı Arşivi rehberi, Ankara 1992, 61-67.
23 Majer, Registerbuch, 17-18.
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ve Yerköyü kadılarıyla kendilerinden işbirlik yapılması istenilmesinden, hatta voyvodaların çeşitli 
meselelerde davalı veya davacı olarak da bulunmasından dolayı bu iki memleketin, Osmanlı merkez 
ve taşra görevliler arasındaki hukukî işbirliğin şikayet defterlerinde ibraz edilen sistemine daha sıkı 
bağlantılarına sahip olduğunu tespit edebiliriz.31 Bunun, yani ŞD’lerinin sayfalarında Erdel’in ortaya 
çıkmamasının bir sebebi, orta çağ Macar Krallığı’nın devlet organizasyonunun geleneklerinin ve 
müesseselerinin varisi olan Erdel Prensliği’nin hukukî sisteminin daha gelişmiş olması ve oradaki halkın 
divana başvurma usulünün kültürel esaslarının eksik olmasıydı. Kısaca, Eflak ve Boğdan’nın Osmanlı 
hukuk uygulama sistemindeki durumları, çevresindeki Kırım Hanlığı veya Erdel Prensliği’nkindenki 
farklılığı göze çarpar. Bilindigi gibi, Osmanli Devleti’ne bağımlı haracgüzar devletlerin bağlımlılık 
seviyesi çok tartışmalı bir konudur. Yukarıda sözü geçen kıstaslara göre, ŞD’lerinde bu alanda da ilgi 
çekici veriler bulunmaktadır.

Sonuç olarak diyebiliriz ki şimdiye kadar ehemmiyetine layık ilgi görmeyen Şikayet Defterleri 
17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, pek çok bakımdan zengin malzeme içeren, sosyal değişimlerin 
izlemesinde son derece önemli, vazgeçilemez bir kaynaktır. Değerleri ve bize kalan koleksiyonu 
oldukça büyük olduğu için bu kaynak grubu üzerindeki çalışmalara devam etmek Osmanlı tarihçilerinin 
önemli bir vazifesidir. 

Registers of grievances of the Imperial Council in the 17. century
Nándor Erik KOVÁCS

The so-called şikayet defteris are copies of decrees issued by the imperial council of the Ottoman 
Empire (divan) on the subjects’ petitions for a redress of grievances from the middle of the 17th 
century onwards. 

Therefore they are very important sources on the everyday social problems of the people as 
well as on the development of the practice in the Ottoman divan-chancellery. The introduction of the 
SD is regarded as a result of the thematic division of the general imperial registers (ahkam defteri). 
Because of the structural and sometimes contextual parallels between the şikayet and the mühimme 
defter, researchers have been working to distinguish the two register-types clearly, their investigations, 
however, did not lead to convincing results. 

This paper attempts to shed light on the reasons of the aforementioned division between the two 
register-types as well as to define the exact differences between mühimme and şikayet entries and the 
defters. 

The statistical test made on the basis of the present mühimme-material does not support the 
hypothesis, that the increasing multitude of the incoming issues to the divan would have forced 
the functional diversification of the administrative functions. On the other hand, however, prior to 
the starting of the şikayet-series, complaints and related issues increased significantly in the earlier 
mühimme volumes, from the 1580’s onwards. These figures suggest that the increasing rate of personal 
grievances within the total records could lead to the opening of a new series of registers.  

Our analysis also shows that the aim to distinguish common affairs from those of higher priority 
might have contributed to a division between the administrative functions and the registration of 
decrees into two different defters. The distinction might have been made not simply on the basis of the 
content, that is whether the affair in question was considered a grievance or not.

The basis of the distinction between these defters does not seem to be formal, but much more 
contextual. In some cases a clearer division can be made between the grievance-related issues registered 
in the mühimme from those copied into the şikayet defteris. The decision in the hükm part seems to 

31 Hukukî uygulamayı açıklayan bir hüküm için bkz. BOA ŞD 6/191:928: „Boğdan reayasının birinün birinden hakkı olsa Boğdan beğine ve 
eğer bir müslümandan hakkı olsa Boğdan voyvodasına ve civarda olan kadıya havale olunmak kanun-i kadim iken...”
  

Ayrıca, arşiv kataloğunun da gösterdiği şekilde, gerek şikayet, gerek mühimme kategorilerinde, 
16. asrın ikinci yarısından itibaren normalde divan toplantılarının başkanı olan sadrazam, merkezden 
– özellikle sefer münasebetiyle – ayrılınca, karar alma mekanizması da ikiye bölünmüştü.29 
Karargahtaki, ve kaymakam paşa başkanlığıyla toplanan merkezdeki divanda çıkan hükümleri ayrı 
ayrı defterlere kaydetmişlerdi. Bu nedenle, kataloglarda da ayrı adlarla gösterilen ordu ve rikap şikayet 
ile mühimme defterleri ayırt edilmektedir. Fakat, defterlerin muhtevasını incelerken sırf ordu veya sırf 
rikap mühimme ve şikayet defteri nadiren bulunur. Defterterlerin çoğunu ya İstanbul’da başlatıp sonra 
sefere götürmüşler, ya seferde tutulan deftere hükümler kaydedilmesine İstanbul’a veya Edirne’ye 
döndükten sonra devam etmişlerdi. Defterlerin yolu, genellikle hükümlerin başında bulunan, arzuhalin 
yolladığı yeri gösteren ibarelerin sayesinde (südde-i saadetüme arzuhal sunub.../ dergah-i muallama 
gelüb... =İstanbul ile Edirne / ordu-i hümayunüme gelüb...=Sadrazamın karargahı demek...) izlenebilir.    

Şikayet kayıtlarında devlet görevlileri ve Osmanlılara bağlı hakimlerin durumu

Şikayet hükümlerinin başlıca muhatapları kadılardır. Bir meselede birden fazla muhatap 
bulunursa, hükmün defterdeki nüshasında, görevlilerin sıralaması – rütbelerine göre – şöyledir: 
beylerbeyi, sancağıbeyi, kadı, mütesellim. Mühimme Defterlerin’in kayıtlarında da sıkça hitab edilmiş 
olan kadılar, çoğunlukla idarî işlerle görevlendirilerek, açık, tek anlamlı, katî hükümler almaktaydılar. 
Buna karşı, ŞD’lerindeki kadılara gönderilmiş hükümler bazı, divanın (daha doğrusu onun üyeleri 
arasında bulunan kadıaskerin) yetkisine dair meselelerde kadıların taleb ettikleri ferman için yüksek 
merciye sunulmuştu. İlk bakışta, ŞD’lerinde, devlet otoritesinin, kadıların yetkisine müdahale eden 
iradelerinin çoğalmış olduğu görünüyor. Fakat, yerli kadılar, tek başında karar vermek için yetkisi 
olmayan bazı meseleleri (örneğin vergiyi affetmek, yaralıları sefere katılmaktan muaf tutmak vb.) 
divandan ihtiyacları olan kararname almak üzere merkeze yollamışlardı.30 Yine de, başka durumlarda 
da, hukukî alanda kadıların üst makamları olan Divan-i Hümayun (üyelerinden dolaysız üst makamı 
olan kadıasker) tarafından genel, yapılacak işleri kesin bir şekilde emr etmeyen, icra-i hakk, ihkak-i 
hakk, hakkını vermek içün, şerle görülmek içün vb. ifadelerle sona eren hükümler kadılara gönderilir. 

 Zaten iyi anlaşılır ki, tarafların sadece birinin şikayetini dinleyen, sadece davalının durumunu 
öğrenen divan, en yüksek merci durumundaymışsa da, hukukî meselelerde katî karar veremezdi. 
Ancak, arzuhalde bildirilmiş itham, ve şartlar, yetkili olan meclis-i şerde doğrulanacağı takdirde, 
kadinin adil kararını zorunlu kılan (tembih eden), kadıdan beklenen karardadeyi teyit edecek, kendi 
otoritesiyle destekleyecek hükümler çikarmaktadır. Böylece, hukukî alanlarda, divanın otoritesi 
tarafından kadıların yetki çevresine yönelik karışması sözkonusu olamaz.

Mühimme Defterleriyle karşılaştırılınca çok bakımdan dikkate değer neticeler çıkardığımız 
ŞD’lerinin, bu yazıda vurgulamak istediğim başka bir tarafı, Osmanlı devlet organizasyonun dışında, 
fakat Osmanlı’lara bağlı durumda bulunan hakimlerin rolüdür. ŞD’in muhatapları, açıkladığımız gibi, 
özellikle kadılardır. Ancak MD’de çoğunlukla idarî meseleler hakkında hitab edilen bu görevliler, ŞD 
hükümlerinde hukukî işlerle görevlendirildiğinden dolayı bu bağlamda, yetki durumları biraz farklıdır. 
Mühimme hükümlerinde sıkça rastlanan Erdel prensi, Kırım Tatar hanı, Eflak ve Boğdan voyvodaları 
ve sair bağlımlı hükümdarların yerine, şikayet hükümlerinin muhatapları arasında, Osmanlı görevlilerin 
yanında sadece Eflak ve – nadiren olsa bile – Boğdan voyvodası bulunmaktadır. Bu farklılık, yani 
Osmanlı devlet yönetimi çerçevesinde bulunan görevlilerin yanında bu iki voyvodanın yer aldığı, 
ve diğerlerin eksik olduğu dikkate değer. Eflak ve Boğdan voyvodaları, bir yandan topraklarındaki 
halkın divana sundukları birçok şikayeti yüzünden, öte yandan Divan-i Hümayun tarafından, İbrail 

29 Feridun Emecen, Seferlere götürülen defterlerin defteri. In: Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan. İstanbul, 1991, 241–268. 
30 M. Âkif Aydın: Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2010, 81.
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be characteristic in both cases, and accordingly this is the basis upon which the şikayet hükmis can 
be divided from the mühimme ones. For example, in the case of those entries – occuring both in the 
mühimme and şikayet-registers – which include a command to call the parties to the Porte personally, 
a clear distinction can be made whether the order of this kind is conditional or unconditional. 

Besides other figures, questions concerning the study of this kind of registers, the paper also 
provides a short revisited chronological list of the 17. century material of the şikayet defteris. 

(Footnotes)
1 Bu şeriye sicillerindeki verilerle de tahkik edilebilir. Bkz. R. C. Jennings: Limitations of the 

judical powers of the kadi. In: Studia Islamica 50 (1979), 152-153.



286 287

KONGRE BİLDİRİLERİ

Arşiv Dairesi BaşkanlığıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Bu makalemin ana hedefi, günümüz Makedonya Cumhuriyeti’nde Osmanlı bilimindeki 
gelişmeleri, daha doğrusu Makedon tarihçiliği kapsamında Osmanlı belgelerinin çevirilerinin 
ve müteakiben söz konusu bu Osmanlı yazılı kaynakların Makedon ulusal tarihçilik alanında 

kullanımını gözden geçirip takdim etmektir.  Ancak, bu ana hedefimize geçmeden önce, Makedon 
arşiv ve kütüphanelerinde bulunan orjinal Osmanlı belgeleri ve el yazmaları külliyatlarının kısa bir  
dökümünü vermeye çalışacağız. 

Makedonya Cumhuriyeti, olağanüstü zengin bir orjinal Osmanlı arşiv belgeleri külliyatının 
bulunduğu ülkelerden bir tanesidir. Söz konusu külliyat, Makedonya’da beş asırlık sürekli Osmanlı 
mevcudiyeti ve beş asırlık Osmanlı devlet makamlarının çalışmaları ürünüdür. Makedonya’da Osmanlı 
egemenliği, Meriç savaşı (1371) ile başlamış ve Birinci Balkan Savaşı (1912) ile sona ermiştir. Bu uzun 
sürede Makedonya’nın tüm büyük şehirlerinde, özellikle sancak ve vilayet merkezi olanlarında çok 
sayıda belgeler yazılmış ve istif edilmiştir. Maalesef, bu belgelerin çoğu ya Osmanlı iktidarının son 
onyıllarında meydana gelen savaşlarda imha edilmiş ya da  Osmanlı devleti bu toprakları terkettiğinde 
İstanbul’a götürülmüştür. Buna rağmen, günümüz Makedonya Cumhuriyeti’nde, sembolik bir sayıda 
olsa dahi, arşiv ve müzelerinde çeşitli içerikli Osmanlı belge ve el yazıları bulunmayan şehir yoktur.  
Bu belgelerin küçük bir bölümünün hala farklı kurumlarda bulunmasına rağmen, Makedonya Devlet 
Arşivi, söz konusu belgelerin çoğunu başkent Üsküp’teki depolarına, daha küçük bir bölümünü de 
Ohri Bölgesel Arşiv Şubesinde korumaya almıştır. Makedonya Devlet Arşivi’nde bulunan Osmanlı 
belgelerinin sayısı birkaç onbini bulmakta ve bu açıdan söz konusu kurum, Türkiye Cumhuriyeti 
arşivleri dışında en önemli Osmanlı belgeleri koleksiyonuna sahip  kurumlar arasına girmektedir. 

Üsküp’te saklanan Osmanlı arşiv belgeleri   XV ile XX yüzyıllar arasındaki süreyi kapsamaktadırlar. 
Bunlar, farklı içerikli münferit belgeler, çoğunun Balkanların bu bölgesinin resmi idari  makamları  
ve  ekonomi  ile  iktisadi  tarihine  ait  defterler  ve  Osmanlı hakimiyetinin son onyıllarını kapsayan 
dönemde Makedonya şehirlerindeki belediye heyetleri ve makamlarının çalışmalarına ait belgelerden 

MAKEDON TARİHÇİLİĞİNDE MAKEDON OSMANLIBİLİMİ

Prof. Dr. Dragi GJORGIEV
Ss. Cyril and Methodius University  / MACEDONIA
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korunması, elden geçirilmesi ve tasnifinin yapılması gerektiğinin altını çizmek gerekir.   
Ohri koleksiyonuna benzer şekilde Köprülü şehrinde de araştırılmamış ve korunmamış daha 

küçük çapta Osmanlı el yazmaları koleksiyonu mevcuttur. Bu şehrin müzesinde, şimdilik korunmamış 
ve tasnifi yapılmamış vaziyetlerinin devam ettiği, iki büyük sandıkta, uygun olmayan koşullarda, 
onlarca Osmanlıca kitap ve el yazmaları saklanmaktadır. Bu değerli kültür mirasın gelecek nesillere 
aktarılması açısından bu belgelerin korunması ve elden geçirilmesi bir an önce yerine getirilmesi 
gereken bir yükümlülüktür.  Tabii ki, devlet kurumlarında bulunan bu koleksiyonlar dışında, özellikle 
Türk ahalide hala mevcut olan birçok özel koleksiyonların da olduğu muhakaktır. 

Makedonya Cumhuriyeti’nde, Arapça, Osmanlı Türkçesi ve Farsça yazılmış geniş ve zengin 
bir oryantal kitap ve el yazmaları koleksiyonu bulunmaktadır. Bu koleksiyon, Üsküp’te Aziz Ohrili 
Kliment (St. Kliment Ohridski) Milli ve Üniversite kütüphanesinde bulunmakadır.  Arapça el 
yazmaları koleksiyonu 2.586 kitap ve fragmandan, Osmanlı Türkçesi el yazmaları  1.050 kitap, Farsça 
koleksiyonu ise 107 el yazmalarından müteşekkildir3.

Yukarıda adı geçen arşiv varlığının, Osmanlı devletinin Makedonya’nın kültürel, demografik 
(nüfus) ve siyasi gelişmesinde olağanüstü ve büyük etkisi olduğundan dolayı, Makedon tarihçiliğinin 
ilgisinin dışında kalması mümkün değildi. Makedonya topraklarında bugün dahi mevcut  süreçlerin bir 
bölümünü  Osmanlı siyasi, demografik ve kültür mirasına bağlamak mümkündür. Bundan hareketen, bu 
toprakların bugünü anlaşılmak isteniyorsa, Osmanlı geçmişinin araştırılması kaçınılmaz bir koşuldur.  

Makedonya Cumhuriyeti’nde Osmanlı belgelerinin tercüme edilmesi ve incelenmesi Makedon 
tarihçiliğinin ilk adımlarıyla başlamışır. En evvela, 1948 yılında Ulusal Tarih Enstitüsü’nün  kuruluşunun 
hemen ardından bünyesinde Osmanlı Dönemi Araştırmaları Dairesi’nin açılmasıyla Makedon Osmanlı 
bilimi’nin (Osmanistiği) gelişmesi başlamıştır. Aslında, Makedon Osmanlı biliminden söz etmek, 
genelde, günümüzde de Makedonya Cumhuriyeti’nde Osmanlı dönemi araştırmaları gerçekleştiren 
tek uzman kurum olan söz konusu dairenin faaliyetlerinden söz etmek demektir.. 

Osmanlıcadan Makedon diline ilk çeviriler, Makedon tarihi konusunda Türk belgeleri4 adında 
Panta Cambazovski’nin çevirilerdir. Bu yayının ilk cildi 1951 yılında basıldı, ardından da 1958 yılına 
kadar daha dört cilt basldı. Aslında, söz konusu beş cilt 1800-1858 yılları arasındaki dönemi kapsayan 
Manastır Kadı Sicilleri’nden seçme belgelerin tercümelerinden ibarettir. Beş ciltlik bu baskının 
yayınlama süreci devam ederken, 1955 yılında Duşanka Şopova, İstanbul Osmanlı Arşivi’nden 
Makedonya konulu onlarca belgenin tercümesini iftiva eden bir eser yayınladı5. Daha sonraları, 
özellikle Manastır sicillerinin tercüme çalışmalarına, Fettah İsak, Metodija Sokolovski, Vanço Boşkov, 
Arif Starova ve Kemal Aruçi katılmışlardılar.  Onların çevirisinde, Manastır sicil belgeleri içerikli dört 
cilt yayınlanmıştır6. Bu sicillerden münhasıran Makedonya’da XVII ve XVIII y.y.’da haydutluk ve 
haramilik konularına ilişkin belgeler de seçilmişti7.

Makedonya’da Osmanlı belgelerinin tercüme edilmesinin Manastır sicilleriyle başlamış olmasına 
rağmen, Makedon Doğu bilimcilerinin tercüme çalışmaları arasında en geniş yer Tapu tahrir defterleri 
yer almaktadır.  Makedonya’nın coğrafi anlamda tamamının tarihine ait olan bu defterler, Ankara Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde geçen y.y.’ın 60’lı yıllarında yapılmış olan araştırmalar esnasında 
elde edilen mikrofilm veya kseroskopi olarak ülekemize getirilmiştir. Adı geçen tapu tahrir defterleri, 
Osmanlı devletininin genel olarak ve özellikle ait oldukları yerleşim yerleri ve bölgelerin nüfus yapısı 
3 Bu koleksiyonlar hakkında daha ayrıntılı bilgi, bak: Makedonya kütüphaneleri türkçe yazma kataloğu, hazırlayan: Dr Yaşar Aydemir, Dr. 
Abdülkadir Hayber, Ankara, 2007.
4 Турски документи за македонската историја, том I, превод и коментари Панта Џамбазовски, Институт за национална историја, 
Скопје 1951. 
5 Македонија XVI и XVII век. Документи од Цариградските архиви (1557 - 1645), превод, редакција и коментар Душанка Шопова, 
Скопје 1955.
6 XVII ve XVIII y.y. ait Manastir sicillerinden bu seçme belge tercümeleri, geçen yüzyılın 60’lı ve 70’li yıllarında yayınlanmıştır. Söz konusu 
yayının başlığı şöyledir: Турски документи за историјата на македонскиот народ. Серија прва, том 1-4, Архив на Македонија, Скопје, 
1963/1972.
7 Турски документи за ајдутството и арамиството во Македонија (1620 - 1810), т. I-V. избор, редакција и коментар Александар 
Матковски, Институтот за национална историја, Скопје, 1961/1980.

oluşmaktadır. İçeriği ve kapsamı açısından söz konusu belgeler arasında en önemli yer alan muhakkak 
ki kadı sicilleridir. Bunların arasında en bilinenleri, Manastır kadı sicilleridir. Bunlar, 1607 ile 1922 
yılları arasındaki  Manastır kadılarının tuttukları notlarından oluşan 185 ciltten ibarettir. Söz konusu bu 
siciller, yerel tarih açısından olduğu gibi, genelde Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa topraklarındaki 
yönetimi açısından da en önemli kaynaklardan bir tanesidir. Bunun dışında, Manastır sicilleri, kadı 
makamı, onun çalışma usulü ve İstanbul’daki merkezi yönetim ile ilişkileri açısından olağanüstü  bilgi 
kaynağıdır. Manastır sicilleri dışında,  XIX y.y.’ın ikinci yarısından kalan ve Debre, Ohri, Pirlepe ve 
Kalkandelen (Tetova) kazalarına ait daha on kadı sicilleri bulunmaktadır. 

Osmanlı belgeleri arasında, XIX y.y. ile XX’nci y.y.’ın başından kalan ve Florina, Manastır, Resne, 
Pirlepe, Prespa, Ohri, Kruşova, Krçova ve Serfice’ye ait 117 kutu tapu kitapları da önemli bir yer 
almaktadır. Bu kitaplarda, binlerce farklı mülk sahiplerinin mülklerinin tapu kayıtları bulunmaktadır. 
Bunlar vasıtasıyla, Osmanlı hakimiyetinin son onyıllarında söz konusu kazalardaki mülk sahiplerinin 
dini ve etnik yapısı mükemmel bir şekide incelenebilir.

Makedonya Devlet Arşivlerinde başka bir belgeler fonu, XIX y.y.’ın ikinci yarısı ve XX y.y.’ın 
birinci yarısından kalma Köprülü, Koçana, Kıratova, Eğri Palanka, Kumanova, Pirlepe, Radoviş, 
Üsküp, Kalkandelen, İştip şehir belediye idari makamlarının, Pirlepe Ziraat Bankası, Pirlepe 
Jandarma Müdürlüğü, Pirlepe Tapu Müdürlüğü, Pirlepe Mali İşleri Müdürlüğü ve Üsküp Muhacir 
Komisyonu’nun çalışmaları neticesindeki belgelerdir. Bunlar, yerel Osmanlı idaresinin çalışmalarına 
ve tüm dini ve etnik toplulukların o idari yapıdaki katılımına ilişkin olağanüstü bir bilgi kaynağı teşkil 
etmektedirler. Muhacir Komisyonu belgelerinden ise, 1877-78 büyük Osmanlı-Rus savaşından sonra 
Müslüman göçmenlerinin  trajedisi hususunda çok şeyler öğrenilebilir. 

Bu toplu Osmanlı belgeler yanı sıra, münferit orjinal belgeler kolleksiyonu da mevcuttur. Bu 
koleksiyonlar arasında, 80 ferman (1469-1916), 153 berat (1702-1911), 28 vakıfname (1463-1911) 
ve 8 buyrultu yer almaktadır. Ayrıca, farklı dini cemaatlar, derviş tarikatları ve özel kişiler hakkında 
da belli sayıda belge mevcuttur. Bu belgelerin büyük bir çoğunun kseroskopi olarak İstanbulda’ki  
Osmanlı Arşivi’nde de bulunduğunu burada vurgulamak lazım.  Söz konusu belgeler, 1995 yılında, 
Osmanlı Arşivi heyetinin Üsküp ziyareti esnasında kendilerine verilmişti. Bu ziyaretin ardından, 
Makedonya Cumhuriyeti Devlet Arşivinde saklanan tüm orjinal Osmanlı belgeleri fonlarının ayrıntılı 
dökümünü gösteren özel kılavuz kitabı yayınlanmıştı1. 

Makedonya Cumhuriyeti Devlet Arşivi’ndeki Osmanlı belgeleri koleksiyonunun önemli bir 
parçasını, mikrofilm veya kseroskopi olarak İstanbul Osmanlı Arşivi ve Ankara Tapu ve Kadastro 
Müdürlüğü’ndeki araştırmalar esnasında elde edilen ve getirilen sayım defterleri ve münferit belgeler 
teşkil etmektedir.  Söz konusu bu film ve kopya halindeki belgeler sayısı 30.000’in üzerindedir.

Sayı itibarıyla Makedonya Cumuriyeti’nde ikinci büyüklükte olan orjinal Osmanlı belgeler 
koleksiyonu Ohri şehrinde bulunmaktadır. Bu koleksiyon, Devlet Arşivi’nin Ohri Şubesinde, maalesef 
hala araştırılmamış ve tasnifi yapılmamış vaziyette 11 kutuda saklanmaktadır ve onlar için hiçbir kayıt 
bulunmamaktadır. Bu koleksiyonun 15.000 belgeden ve, 350-400’ü el yazması olan 2.000 kitaptan 
oluştuğu tahmin edilmektedir.   Belgelerin ve el yazmalarının bir bölümünün paketlerde saklandığı 
ve çok kötü durumda olduğu bilinmektedir.  Bu paketler yıllardır açılmadığı ve belgelerin korunması 
için hiçbir tedbir alınmadığı için, belgelerin bir bölümü rutubetten hasar görmüş, sayfalar birbirine 
yapışmış, belgelerin birçoğunda mürekkep dağılmış durumdadır. El yazmaları ve basılmış kitaplardan 
oluşan bu belgelerin diğer bir bölümü kutularda saklandığı için daha iyi fiziki durumdadır. Ancak, bu 
bölüm düzenli değil ve tasnifi yapılmamıştır.2 Söz konusu bu Osmanlı arşiv ve edebiyat hazinesinin, 
imhadan kurtarılması ve bilim dünyasının hizmetine sunulabilmesi açısından,  bir an önce kapsamlı 

1 Makedonya\daki osmanlı evrakı,T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu:29, Ankara 
1996.
2 Bu konuda daha çok bilgi için, bak: Yaşar Aydemir - Abdulkadir Hayber, Makedonya Ohri Arşivi Turkçe Yazmalar Kataloğu, http://
www.hbektas.gazi.edu.tr/portal/html/

http://www.hbektas.gazi.edu.tr/portal/html/
http://www.hbektas.gazi.edu.tr/portal/html/
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Makedonya meselesi konulu tarih eserlerinde Osmanlı algısının da dahil olması sağlanmaktadır. Bu 
çok önemlidir, çünkü bu algı, konuya ilişkin Balkanlar tarih literatüründe, Osmanlı devletinin başlıca 
“karşı” taraf olmasına rağmen, genelde çok az bir yer almaktadır.

Makedon tarihçiliğinin Osmanlı bilimi alanındaki çalışmaları olumlu olarak değerlendirilebilir ve 
bu arada iki önemli gerçeğin göz önünde bulundurulması lazım. Birincisi, Makedonya Cumhuriyeti’nde 
Osmanlı bilimi alanındaki uzmanların her zamandan beri çok az sayıda olmasıdır. Bugün dahi, 
Makedonya Cumhuriyeti’nde Osmanlı dönemi üzerine ciddi çalışmalar yürüten sadece iki bilim 
doktoru unvanı sahibi bulunmaktadır. İkinci gerçek ise Osmanlı döneminin Makedon tarihçiliğinde her 
zamandan beri devlet ve ulus için önemli olan “ulusal dönemlerle” kıyasla önem açısından “ikincil” 
durumda olmasındadır. Osmanlı dönemi her zamandan beri, “ulusun bulunamadığı” karanlık “kölelik 
ve boyundurluk” dönemi olarak, göz ardı edilmiştir. Fakat, başka taraftan ise, bu “göz ardı edilmişliği”, 
Makedon Osmanlı bilimine, Makedon tarihçiliğinin argümanlarla en çok desteklenen ve en az şekilde 
ideolojinin etkisine maruz kalan bölümü olması ımkanını sağlamıştır. İdeolojinin etkisi altına alınması 
teşebüsleri görünse dahi ve bu etkinin bazı çalışmalarda hissedilmiş olmasına rağmen,  yine de, her 
şeyden önce Osmanlı belgelerinin tarafsızlığı sayesinde, bu tür ideolojileştirmenin uygulanması ve 
sürekliliği imkansızmış. Makedonya Cumhuriyeti’nde Osmanlı belgeleri tercümelerinin yayınlanması, 
günden güne zorlaşmasına ve daha az sıklıkla görülmesine rağmen, devam etmektedir. Böyle bir 
eğilim, tabi ki Osmanlı dönemi Makedonya tarihi üzerine yazı yazanları, özellikle aralarında Osmanlı 
Türkçesini bilmeyenleri, bu belgeleri kullanmalarında sınırlandıracaktır. Her halükarda, böyle bir 
eğilim, Makedon tarihçiliğinin tamamı için zararlı olacaktır. 

Yazımın sonunda, bu yazıda Osmanlı belgelerinin bir bölümünü “ayırıp” sadece Makedon 
tarihçiliğine dahil etme teşebüsünde bulunmama rağmen, neredeyse onların ayırt edilmesinin, 
sınırlandırılıp sadece bir ulusal tarihçiliğe dahil edilmesinin imkansız olduğu sonucuna vardım. 
Çünkü, onların önemi çok daha geniştir. Makedonya’ya ait Osmanlı belgelerinin öneminin sadece 
Makedonya ile sınırlı kalması imkansızdır. Makedonya bölgesine ait tercüme edilmiş defterler, aynı 
şekilde Bulgaristan, Yunanistan ve Arnavutluk bölgeleri için de önemlidir, çünkü onlar tek bir müşterek 
devletin içinde ortak iktidar ve idare sisteminin sonucudur. Bu bilgi kaynaklarının mukayeseli 
incelenmesi, bazı Osmanlı kaynaklarının nekadar Makedonya için o kadar    Anadolu için de önemli 
olduğunu, onlar aracılığıyla belli süreçlerin aynı zamanda hem Makedonya’da hem Anadolu’da 
hem de Bosna’da izlenmesi ve mukayese edilmesinin mümkün olduğunu  göstermektedir. Osmanlı 
belgelerinin bu “sınırsızlığı”, onların ‘tarafsızlığı’ ile birlikte, onların en önemli niteliğini teşkil 
etmektedir. Aslında, bizim günümüz çağdaş devletlerimizin bölgelerine nekadar da sınırlandırsak, 
nekadar da kitaplarımızın başlıklarına bugünkü devletimizin adını koysak, yine de o belgeler bu 
sınırları fazlasıyla aşmakta ve çok daha geniş alan ve çok daha karmaşık süreçler hususunda bilgi 
sunmaktadırlar.

(demografik) ve iktisadi tarihinin araştırlması için olağanüstü zengin ve güvenilir bilgi kaynağıdır. Bu 
belgelerin özel niteliği, ahalinin dini, etnik, sosyal ve mesleki yapısı konusunda  zengin bir somut veri 
havuzu olmasındadır. Bu tapu tahrir defterleri, coğrafi nitelikli otantik veri zenginlikleri sayesinde 
ayrıca tarih coğrafyası ve yer adı bilimine (toponimiye) geniş araştırma olanağı sağlamaktadır. 
Makedonya’da söz konusu tapu tahrir defterlerinin çevirileri 1971 yılında yayınlanmaya başlayıp 
2008 yılına kadar, XV ve XVI y.y.’da Makedonya coğrafyasının tamamını kapsayan 20 civarında 
ciltlik 11 kitap halinde yayınlanmıştır. Aslında, Üsküp, Küstendil, Ohri, Selanik ve Paşa Sancağı’na 
ait tapu tahrir defterleri tecüme edilmiştir8. Bu defterlerin baş tercümanı dr. Aleksandar Stojanovski, 
yardımcı tecüman da Metodija Sokolovski’dir.  

Geçen yüzyılın doksanlı yıllarından itibaren Makedonya Devlet Arşivi XIX y.y.’a ait Osmanlı 
defterleri tercümelerinden oluşan yeni bir baskı başlatmıştır.9 Bu baskı kapsamında, günümüz 
Makedonya Cumhuriyeti topraklarına ait yoklama, ciziye ve temetuat defterleri tercüme edilmektedir. 
1995-2006 yılları arasındaki sürede, Makedonya’nın tüm  daha büyük şehirlerinde ahalinin demografik 
yapısı ve sosyal durumu konusunda mükemmel bilgiler sunan bu defterlerden 12 cilt yayınlanmıştır.  
Bu defterlerin baş tercümanı ve editörü dr. Dragi Gjorgiev’dir. Şu ana kadar Üsküp, Manastır, İştip, 
Pirlepe ve Ohri defterleri tercüme edilmiştir.  

Makedon Doğu bilimcilerinin bu tercüme faaliyetlerinin dökümünün sonunda, tapu tahrir defterleri 
ve Manastır sicillerinden seçme belgelerin tercümeleri hariç, Makedonya’da Osmanlı iktidarının son 
yıllarına ait Osmanlı belgelerinin tercümelerinden ibaret birkaç münferit yayınların da olduğunu 
belirtmemiz lazım. Bu belgeler, Makedon meselesi ve, Amerikan misyoneri Miss Stone’un kaçırılması 
(1901/02), İlinden ayaklanması (1903), 1904 yılında ayaklanmadan sonra siyasi tutukluların Sultan 
tarafından affedilmesi, Makedonya topraklarında silahlı çatışmalar (1903-1908), Osmanlı Meclisinde 
Makedon meselesi (1909).v.s. gibi olaylarla alakalıdır. Dr. Dragi Gjorgiev’in yapmış olduğu bu 
tercümeler, Makedonya Cumhuriyeti Devlet Arşivi tarafından yayınlanmıştır10. 

Osmanlı belgelerinin Makedonca tercümelerini içeren yukarıda adı geçen neşriyatların tümü 
10.000’in üzerinde sayfadan oluşmaktadır. Niceliği ve niteliği itibarıyla orta çağdan yeni çağa kadar 
diğer arşiv belgeleri tercümelerinin toplamını aşan bu kapsamlı belge kaynağı, Makedoya tarihinde 
Osmanlı döneminin araştırılması ve değerlendirilmesinin kaçınılmaz temel bilgi havuzudur. Bundan 
dolayı, sadece Makedon tarihçileri değil, Osmanlı Makedonya’sı için yazı yazmak isteyen herkes bu 
bilgi kaynağını gözardı edemez. Bu çevirilerin  belli bir eksikliğinden söz etmek istiyorsak, o zaman, 
başlıca eksikliklerindin bir tanesinin, onlarda tüm Osmanlı döneminin eşit olarak yansıtılmadığıdır. 
Aslında, bu tercümelerin çoğu XV ve XVI y.y.’a, daha küçük bir bölümü ise XVII ve XIX y.y.’a 
odaklanmış durumdadır. XVII y.y.’ın büyük bir bölümü ve XVIII y.y. neredeyse tamamı bir boşluk 
teşkil etmektedir. Bu da, XVIII y.y.’ın en aydınlanmamış ve en az araştırılmış dönem olarak yer aldığı 
tarih biliminde de hissedilmektedir. 

Bu dev Osmanlı belgeleri tercüme malzemesi, Osmanlı dönemi Makedonya’sına ait her ciddi tarih 
bilimi alanındaki çalışmanın ayrılmaz bir parçasıdır.  Bu malzeme sayesinde bugün Makedonya’daki 
şehirlerin iktisadi ve kentsel gelişmesi, Osmanlı feodal sisteminin yapısı, bu sistemin içinde imtiyazlı 
reayanın farklı sosyal ve yarı askeri teşkilatları, islamlaştırma süreci, çiftlikler ve tarım ilişkileri, vergi 
sistemi, haydutluk hareketi, vakıf müeseseleri, göçler, esnaflar v.s. konulu birçok eser yayınlanmıştır. 
Ayrıca, Osmanlı belgeleri Makedonya’daki Osmanlı hakimiyetinin son birkaç onyılına ait eserlerde 
de giderek daha çok yer almaktadır. Bu şekilde, XIX y.y.’ın sonu ve XX y.y.’ın başında Makedonya ve 
8  Bu yayın şu başlıkla çıkmaktadır: Турски документи за историјата на македонскиот народ. Опширни пописни дефтери од XV- XVI в, 
Државен Архив на Република Македонија, Скопје. 
9 Neşriyatın başlığı şöyledir: Турски документи за историјата на Македонија. Пописи од XIX в.
10  Makedonya Cumhuriyetinde son iki yılda, Makedonya Bilim ve Sanat Akademisi’nin (2010) yayını olarak Спомените на Нијази (Hatırat-ı 
Niyazi), од Реснели Ахмед Нијази - бег, во издание на МАНУ (2010); ve Ulusal Tarih Kurumu yayını (2011) olarak Македонија - историја 
на револуционерниот период (Makedonya - tarihçe-i devr-i inkilab) од Шемсудин Саланикли; olmak üzere iki Osmanlıca edebiyat-tarih 
eserinin basımdan çıktığını vurgulamamız lazım. Bu iki eserin tercümesini, ortak tercüman ile birlikte 1896 Kosova Vilayeti Salnamesi’ ni de 
tercüme eden Dr. Dragi Gjorgiev yapmıştır.   
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ABSTRACT: 

The Russian Museum of Ethnography keeps unique collections, which characterize the way of 
life and culture of practically  all peoples and nationalities inhabited The Russian Empire and 
Soviet Union in the 19th – 20th centuries. Among them moderate collection on ethnography of 

the small Turkic peoples – Gagauz occupies honorable place. It contains material monuments, archival 
materials, illustrations and photographs. In this article the first step of the teamwork on researching 
and preserving of material and cultural heritage of the small Turkic peoples from one of the largest 
museum collections in Russia is represented. In the sequel to continue the work in collaboration with 
Turkish specialists is intended. 

         
Key words : The Russian Museum of Ethnography, Gagauz collections, traditional peoples 

culture, museum storages, cultural heritage.

ÖZ:  
Rusya Etnografya Müzesi; bünyesinde benzeri olmayan koleksiyonları barındırmaktadır.. Bu 

koleksiyonlar Rusya İmparatorluğu’nun ve Sovyet Birliğin sınırları içerisinde XIX-XX yüzyıllarında 
yaşayan neredeyse bütün halkları ve azınlık topluluk  kültürleriyle hayat şeklini yansıyorlar. Koleksiyon 
içerisinde ufak  bir Türk halkı olan Gagavuzların etnografyasıyla ilgili çok önemli Gagavuz tarihi  
maddi kanıtlarına ait olgular bulunmaktadır. Bunların dışında arşiv, görsel ve fotografik  belgeler  
bulunmaktadır. İşbu çalışmada, Türk ve Akraba halkların maddi kültürel mirasının araştırılması ve  
korunmasıyla ilgilenen Rusya’nın en büyük müzeleriyle yapılan işbirliği  başlangıcı gösterilmektedir. 
İlerde, işbu alanda Türk uzmanlarla işbirliği planlanmaktadır.

Kelime Anahtarı : Rusya Etnografya  Müzesi, Gagavuz Koleksiyonları, halkın geleneksel 
kültürü, müze fonları, kültürel mirası
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«Tarak » - a tool for combing wool
Bender District, Kirsovo village 

                              

     
a.                         b.                        с

а – «Furka» - wooden distaff; в - tow (kudelä); с – spindle

 While gathering of the textile samples the researcher fixed attention to the quality of thread (raw-
silk, cotton or wool), weaving technics (e.g., beş gücüyä fabric weaved in five threads anahtarlı), 
indicated the type of ornament (stripes, check) and color range, and also the purpose of the article  
(e.g., fabric for towels peşkir; fabric for coverlets çarşaf). 

        
a. b. 
                 а - «çarşaf» cover for the clothes, later for a bed; б - «goda peşkiri» - wedding towel; c- «düün 

peşkiri » - wedding towel                                                                                                                                                                                                        
         

The researching of the traditional Gagaus culture began in 1905 in the Ethnographical Department 
of the Russian Museum of Alexander III. The main problem of the initial period consisted in gathering 
of funds which were accomplished by the specialists of that time. Of special note is that expeditionary 
and gathering work, from the very beginning, was scientifically thought over and carried according 
specially published “Program for the gathering of the ethnographical items’’1.

Among researchers who collected the fund of the Gagauz collection there were scientific officers 
who worked in the museum at different times: N.M. Mogilyanskyi (1905), A.G. Danilina (1940), 
N.M. Kalashnikova (1979-1982, 1984, 1986), E.F. Kononova and E.Ya. Timofeheva (1980), and also 
local-historian P.A. Shuemanskyi (1911-1912), researcher on the Gagauz M.V. Marunevich (Zbirnya), 
musician G.G. Stomatova (1987). 

The Geography of the gatherings covered Bessarabia  Gubernya (Bender and Tiraspol’ districts), 
MSSR (Vulcaneshti, Komrat, Tarakli, Cheadir-lunge districts), and also the adjoining territory of the 
Ukraine (Odessa oblast., Bolhrad district and Bolgrad and Kiliya disrtict).

It is significant that the first Gagauz collection was brought from Bessarabia by Nikolay 
Mikhailovich Mogilyanskyi – the head of the Ethnographical Department, Russian ethnographer 
theorist, who made a great contribution in improvement of the scientific and gathering work of the 
Ethnography Department of the Russian Museum. In summer 1905 the researcher visited several 
villages of the Bender District Cheadir-Lunga, Kiruetnya (Korten’), Komrat, Kirsovo, Besh-Alma, 
Besh-Temin.2

Collection gathered by N.M. Mogilyanskyi, allows to characterize the material culture of the 
Gagauz in different ways. They are samples of raw materials, tools for weaving and spinning, fabric 
samples for towel and pillow-case making, utensils, male and female clothes, adornments, the Easter 
eggs. The compulsory fixation of the local terms of the described items, names of the ornamental 
compositions and technic methods and also tools which were used in making of all these articles is 
very important. 

For example while studying such topic as “Spinning and weaving” N.M. Mogilyanskyi collected 
not only samples of white and yellow raw-silk, but also the set for spinning, including tarak – wooden 
tool with two rows of the metal teeth for combing wool, the set for processing the raw material: distaff 
(furka), tuft of combed out undyed wool (delä) and wooden spindle

1. Program for gathering of the ethnographical objects. 3rd issue of the Ethnographical Department of the Russian museum of Emperor 
Alexander III. ST-Petersburg,1904.
2. N.M. Kalshnikova. Cultural heritage of the Gagauz in the collections of the Russian Museum of Ethnography //The Gagauz. Moscow.: 
Nauka, 2011, pg. 28-43.
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  The researcher and ethnographer N.M. Mogilyanskyi got a fragment of the runner,  palatar – 
sample of the pile double-sided weaving.

            

Part of the carpet in kilim (palatar) technic.  1870s. Komrat

   In the archive of the Russian Museum of Ethnography samples of the Gagauz ornaments are 
kept. They were presented by V.A. Moshkov – one of the first researchers in Gagauz history and 
culture.3

Picture of the chimney decorated with Gagauz ornament and the example of the decorative 
appearance of the external house wall. Bessarabia Gubernia, Bender district.1903 г.

Among the utensils that were bought there were kükür bakır- copper, tinned small bucket with 
the thrown back handle and paralä sofra - wooden, turned, oval shaped upper part of the table on the 
cylindrical hollow supporter. 

Studying the interior of the Gagauz dwelling N.M. Mogilyanskyi paid attention to such an artifact 
as oblong pillows (yastık, tülü yastık) – it is obvious Eastern influence in the culture of Moldovia 
inhabitants  (they are found  both in  Moladia and Bulgaria). In descriptions of the samples the name 
of old red woolen fabric for the pillow with geometric pattern kırma or semi woolen red fabric ulama 
for pillow with dark-red and dark blue edging is indicated. Characterizing pillow-cases for pillows 
which consisted of upper and lower parts the collector noted different quality of fabric: the upper part 
– homemade material weaved with colored worsted, the lower part – fabric with geometrical pattern. 

                         

a.                                                                    b.    

a.b. - «yastık üzü» - pillow-cases for pillows for the benches

c.

с - « yastık üzü» - upper part of the pillow-case for the pillow.

       

3. V.A. Moshkov. The Gagauz of the Bender district: Ethnographical essay and materials. Kishinev, 2004.
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Lunga village. Thereby he got musical instruments which were used by village orchestra: reed pipe of 
beech (kaval), Bulgarian type drum (doba or daul), violin with three string of  mutton sinew (kauş), 
woodwind instrument made of leather bag with three opening  (gayda).

«toprak düdük » - clay music instrument. Craftsman – G. Stomatov. Komrat (town).
   
Moreover P.A. Shumanskyi gained separate costume details: manufacturing multi-coloured 

scarves and female “Turkish” belt made of leather with plated copper (brass) inlets and fixed with the 
hook. This belt was the important part of the bride’s costume. 

Buckle (pafta, kolan)

                                                       

Manufacturing  multi-coloured  belts (kuşaklar),
Cheadir – Lunga village, Bender district, Bessarabia province  

(P.A. Shumanskyi’s collection 1911)
In 1912 for the museum P.A. Shumanskyi gathered small collection of Easter eggs in Kherson 

province, Tiraspol district, village Lunga. Painted eggs (pisanki) are decorated with zoomorphic and 
ornitomorphic (bird’s heads) ornament.  

                                 

«paralä sofra» – upper part of the wooden table, Bessarabia Gubernia, Bender district, Kirsovo.

Female neck, breast and waist adornments made a special group. They are necklaces of mother 
of pearl (Sedef boncuk) or coral  (mercan boncuk) with small silver cross, neck-decoration with one 
Austrian coin and two medals with the sign “stamped in Constantinople” (left), and old leather belt 
with metal plates(kolan)

1 – coin like pendants  (left); 2 – female neck and breast adornments (mahmudi,altıni); 3 – ikon-
amulet against evil eye (İkonacik); 4 – coral necklace; 5 –necklace of coloured glass; 6 – cross with 

the “chain” of seeds  (hadci boncuu ); 7,8 – bracelets  (blezik)
Peter Andreevich Shumanskyi  a local historian gave a great aid in the collecting the Gagauz objects. 

He purchased two collections for the museum. In 1911 he gathered a small, but diverse collection of 
material and spiritual culture objects of the Gagauz in Bessarabia province, Bender district Cheadir-
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(neck and breast, waist, decoration for hands and head). The set of bride’s presents for groom’s parents 
which contains female and male shirts, male’s pants, serviette for gifts (boşalık ) is of great interest. 

                                                          

 

Male costume 
«kaynata gölmää» - male shirt; «dimi» - male pants; «keptar» sleeveless jacket of sheepskin; 

«kalpak»-  fur hat; «çarık» - shoes of the one leather piece; «kuşak» - male homemade belt.
             
                                                          Fur sleeveless jackets 

Procurements for sleeveless decoration; decorated band, stencil for the pocket making; pocket.

                                              

«yazı yumurta» Easter eggs  – painted eggs. Bender district., village Kirsovo.

          
All the information about the using of the towels is given in the museum descriptions. Thus a 

towel of raw-silk and cotton threat with the woven floral (dallı) and zoomorphic (beegircik) ornament 
was made in 1920s as a decoration for the horse which drew a groom and bride’s costume (eliş, çotra). 
Later when horses were used more rarely, such a towel was put upon the tray with the dowry and 
brought with dances into the bride’s house (düün peşkiri).  

                                
                                                                 

       

             

                            
   «bürüncük düün peşkiri» wedding towels

As an undoubted success while gathering the information and materials on Gagauz clothes could 
be considered the fixation and gaining of the sets – i.e. complex of the costume elements. Thus in 
collections there are sets of male and female clothes, significant number of the female adornments 
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The collection of items made of dried pumpkin, created by Gagauz artist Peter Vlakh is unique by 
its quality and quantity. The singularity of craftsman consists in skilful handling with folk traditions in 
working with the material (dried pumpkin), combined with modern medium of decoration - burning.                                        

                                  

Bailer                                                     Saltcellar

Vessels of decorative pumpkin, ornamented in burning technique. Craftsman - Peter Vlakh 
1979-1980s. Komrat.

        In conclusion it is worth to be noted that the Gagauz collections of the largest ethnographical 
museum in Russia, having been gathered over the century, were various and even unique by their 
character. Items from these collections reflect ethnography on the Gagauz in the 19th and 20th centuries 
and are the most important source in studying ethnogenesis, culture, economic and everyday life of 
the Gagauz peoples. They are illustration of careful preserving of this cultural heritage in the Russian 
museum of Ethnography which is one of the largest museums in Saint-Petersburg. The collaboration 
of researcher from different countries on revelation and preserving of material and spiritual cultural 
heritage of the small population groups is the insurance of preservation of these peoples.

Shoe complex: «çarık» - shoes (lapti type) of one piece of  pigskin; «baa» - cord (obori) to 
tie onuchi (strip of cloth wrapped round the foot instead of socks); «sargı» - pare of onuchi of 

homemade woolen fabric
              
                                                       

Female costume Bender district, Chadir-Lunga village
Costume set: «karı gölmää»- female shirt; «çukman» - female dress; «futa» - apron; «kolan» 
beltс; «püsküllü şalinka» - shawl; «mahmudä» and «altıni» neck and breast adornments.

                                                           

Fes – ancient head gear of the bride
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ÖZ:

Polonya Krakov’da bulunan Czartoryskiler Kütüphanesi, belge koleksiyonları bağlamında 
Osmanlı siyasi, diplomatik, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihinin yazımında yeni ufuklar 
sunması bakımından öneme haizdir. Bu bildiri Osmanlı Devleti ile Lehistan’ın ilişkileri kadar, 

Osmanlı coğrafyası, Avrupa ile Osmanlı Devleti ilişkileri araştırmaları için de son derece kıymetli; 
fakat yeteri kadar duyulmamış “keşfi bekleyen” Biblioteka Czartoryskich’teki “hazine-i evrak”ın 
tanıtımını ve bu bağlamda Orta-Doğu Avrupa ve Osmanlı tarihinin çeşitli yönlerden zenginleştirilerek 
yazılması imkânlarını ele alacaktır. Osmanlıca belgeler için henüz bir envanteri ya da katalogu dahi 
bulunmayan koleksiyonun kültür mirasımız açısından kıymeti, bu bildiriyle arşivden seçilen belgelerle 
tebliğ edip Türkiye’deki arşiv banilerinin dikkatini celp etmek hedeftir. 

Kelime Anahtarı: Biblioteka Czartoryskich, Lehistan, Polonya, Arşiv, Osmanlıca Belgeler, 
Krakov Arşivi, 

ABSTRACT:
Biblioteka Czartoryskich located in Cracow, Poland has an importance with her document 

collections for the Ottoman political, diplomatic, social, economic and cultural history in terms of 
offering new horizons. This paper handles with introduce to “pending discovery”, “document treasury” 
in Biblioteka Czartoryskich which is not known very well, and is highly valuable for not only studies 
on the Ottoman-Polish relations, but also for the studies of the Ottoman-European relations. In this 
context, this paper searches to facility of rewriting Eastern Europe and the Ottoman history enriching 
with various aspects of the above-mentioned states. With this paper, it is aimed to attract attention of 
the archive patrons in Turkey to this archive and library, which has not yet any properly inventory or 
catalog for the documents in Ottoman language, with giving various elected examples and so, to notify 
value of this library for our cultural hereditary.

KEŞFİ BEKLEYEN HAZİNE-İ EVRAK: KRAKOV BIBLIOTEKA 
CZARTORYSKICH’TEKİ OSMANLICA BELGELER KOLEKSİYONU VE 

KÜLTÜREL MİRASIMIZ İÇİN KIYMETİ

Arş. Gör. Dr. Hacer TOPAKTAŞ
Hacettepe Üniversitesi / TÜRKİYE
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Seferi (1621) ve akabinde gelen Leh elçisi Zbaraski ile ilgili de vesikalar vardır.4 Yine XVII. yüzyılda 
İstanbul’a gelen diğer elçilerin sefaretnameleri, elçilikleriyle ilgili notlar ve yazışmalar ve II. Viyana 
Kuşatması’na dair evrakların bir kısmı da buradadır.5

Biblioteka Czartoryskich’te bulunan belgelerden XVIII. yüzyıla dair olanları içerisinde erken 
dönemlere nispeten daha fazla Osmanlıca vesika yer almaktadır.6 Yüzyıl başlarından itibaren Lehistan’a 
gönderilen Osmanlı elçileriyle ilgili birçok Osmanlıca yazışma burada muhafaza edilmektedir. Osmanlı 
sultanlarının tahta çıkışları münasebetiyle Lehistan’a gönderilen elçilerin Leh krallarına getirdiği 
name-i hümayunlar mezkur arşivde yer almakla birlikte, maalesef saklama koşulları yakın zamanda bu 
nadir mektupların sonunu hazırlayacak gibi gözükmektedir. Eski usul arşiv belgesi saklama sistemine 
göre gruplanmış ve mecmua haline getirilmiş bu belgeler, Osmanlıca belgelerin çok büyük boyutlarda 
yazılmış olmasından ötürü mecmualara sığdırılamamış ve belirli yerlerinden katlanarak mecmuaya 
tutturulmak suretiyle tasniflenmiştir. Ancak bu, mezkur vesikaların kenarlarından, katlanıldıkları 
yerlerden aşınmasına, yırtılmasına sebep olarak belgelerde büyük zaiyata neden olmuştur. Verilen 
örnekler vesikaları uğradığı tahrifatı göstermeye yetmektedir.7** 

Foto II: Sultan I. Abdulhamid’in Leh Kralı Poniatowski’ye Mektubu-B. Czart. rkps 608

Bunun dışında Osmanlıca sayısız evrakın derli toplu bir katalogu olmaması sebebiyle tam olarak 
hangi konuda, ne kadar malzeme var bilinmemektedir. Bu kütüphanedeki en eski tarihli Osmanlıca 
evrak XV. yüzyıla kadar gider ve kütüphanede bulunan elyazmaları ile ilgili olarak genel kataloglar 
mevcuttur. Bunlardan en eski ve derli toplu olanı Józef Korzeniowski ve Stanisław Kutrzeba’nın 
XIX. yüzyıl sonu XX. yüzyıl başında hazırladıkları katalogdur.8 Ancak bu katalog çok eski olmasının 
yanında, Osmanlıca evraktan sadece genel bir ifadeyle bahseder. Mesela 613 numaralı el yazmasında 
(rękopis) III. Ahmed, I. Mahmud, III. Osman, III. Mustafa dönemine dair belgeler gibi. Ancak 
Osmanlıca evrakların, Lehistan Kraliyet Tercümanı Antoni Crutta tarafından bazılarının kenarlarına 
düşülen notlar hariç, tek tek hazırlanmış bir katalogu olmadığı için, hangi konularda ve ne ile ilgili 
oldukları da bilinmemektedir. Araştırmacıların her bir evraka bakarak ne olduklarını anlaması icap 
etmektedir. Mesela 1758’de Lehistan’a gönderilen Türk elçisi Mehmed Ağa’nın Başkâtibi Merami 
Efendi’nin Lehistan Başbakanı Kont Brühl’ün eşi Maria Anna’ya yazdığı aşk mektupları ve şiirleri 

4 Bkz. B. Czart., rkps-112, 114-115. 
5 Mesela bkz. B. Czart., rkps-162, 170, 177.
6 Büyük kısmı Osmanlıca evrakları içermese de el yazmaların bazılarının daha ayrıntılı katalogları hazırlanmıştır. Bkz. Katalog dokumentów 
pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, oprac. J. Tomaszewicz, cz. I, Kraków, Muzeum Naradowe w Krakowie, 1975; Katalog 
rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, oprac. M. Kukiel, A. Homecki, sygn. 918-1681. Kraków, Muzeum Naradowe w Krakowie, 
1988;  Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, pod. red. J. Nowaka, sygn. 2001-2300, Kraków, Muzeum Naradowe w 
Krakowie, 1999; Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, pod. red. J. Nowaka, sygn. 2301-2600, Kraków, 2000 (basımda); 
Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, oprac. J. Pezda, sygn. 5214-5319, Kraków, Muzeum Naradowe w Krakowie, 
2001; Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, oprac. J. Nowak, J. Pezda, sygn. 5320-5441, Kraków, Muzeum Naradowe w 
Krakowie, 2007.
7** Bildiri metninde sunulan bütün belge fotoğrafları, bildiri sahibince çekilmiştir.
8 Catalogus codicum mani scriptorum Musei Principum Czartoryski Cracoviensis, Vol. I, oprac. J. Korzeniowski, Kraków, 1887-1893, Vol. II, 
oprac. S. Kutrzeba, Kraków, 1908-1913.

Key words : Biblioteka Czartoryskich, Poland, Archive, Ottoman documents, Cracow Archive

GİRİŞ
Varşova’daki Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD) devlet arşivi dışında Osmanlı dönemi 

araştırmaları için kıymeti haiz arşivlerden birisi de Krakov’daki Biblioteka Czartoryskich’dir. Arşiv, 
Polonya’nın soylu ailelerinden Czartoryskiler ailesi mensuplarından Prens Adam Kazimierz Czartoryski 
ve eşi Flemminglerden Izabela Czartoryska tarafından XVIII. yüzyıl sonu XIX. yüzyıl başlarında 
kurulan vakıf bünyesinde oluşturulmuştur. Arşiv ve kütüphanede bir kısım devlet evrakı satın alınarak 
özel koleksiyon şeklinde saklanmasının yanı sıra, bazı koleksiyon ve kitap düşkünlerinin bağışlarıyla 
kütüphane, zengin bir koleksiyon haline gelir.1 1830 yılında yapılan bir sayımda 7.000 basma kitap ve 
3.000 elyazması olduğu tespit edilmiştir. Ancak 1831’de Polonya’da Rus hegemonyasına karşı patlak 
veren Kasım Ayaklanması dolayısıyla buradaki eserler, Siena (İtalya), Kórnik (Polonya) ve Paris’e 
gönderilerek kurtarılır. Çeşitli şehirlere dağıtılan arşiv malzemeleri ve kitaplar ancak Krakov’a 1876’da 
getirilir.2 Polonya’nın çeşitli dönemlerine ışık tutan buradaki koleksiyon malzemeleri, araştırmacılara 
II. Dünya Savaşı’na kadar kesintisiz olarak hizmet vermiştir. Ancak kütüphane, Krakov’daki Hitler 
işgali esnasında kapatılmış, hatta kısmen zarar görmüştür. Şuan hizmet verdiği binaya taşınması ise 
1961 senesini bulur. 

Foto I: Krakov Biblioteka Czartoryskich

Biblioteka Czartoryskich’teki Osmanlıca Belgeler
Bu arşivde Polonya tarihinin dışında Türk tarihi ile ilgili Osmanlıca birçok arşiv malzemesi 

bulunmaktadır. Orijinal name-i hümayunlardan, sadrazamların ve Kırım Hanları’nın mektuplarına ve 
Osmanlı ve Leh elçilere dair birçok önemli evrak muhafaza edilmekle birlikte, bunun dışında ilginç 
Osmanlıca kaligrafik notlara ve şiirlere de rastlanılmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman dönemine dek 
gidebilen vesikalar başta Osmanlı siyasî, diplomatik, ticarî ve kültürel hazinesi mahiyetindedir. Zira 
Türkiye’deki arşivlerde yer almayan fakat burada bulunan evraklar, Osmanlı tarihinin yazımında 
birçok boşluğu doldurup, tarihe yeni boyutlar katabilecek olması bakımından önem taşır. 

Burada yer alan belgeler içerisinde Osmanlıca olmasa da Osmanlı Devleti, Lehçe belgelerde 
geçen adıyla “Türkiye”, Macaristan ve Lehistan arasında XVI. yüzyıl başları gibi erken dönemlerde 
yapılan savaşlar, Türkiye’ye karşı oluşturulacak ittifaklar ve gelip giden elçilerle ilgili Latince, Lehçe 
vs. dillerde belgeler mevcuttur.3 Ayrıca XVII. yüzyıl da Lehistan’a yönelik gerçekleştirilen Hotin 

1 Polonya’daki diğer arşiv ve kütüphanelerle ilgili genel bilgiler için bkz. Hacer TOPAKTAŞ, “Lehistan’dan Polonya’ya: Polonya 
Tarihyazımında Türkler ve Türkiye”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C.8, sy. 15, İstanbul, 2010. s. 537-590; aynı yazar, “Polonya 
Arşivlerinden Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD) ve Osmanlı Tarihine Dair Belge Koleksiyonları”, HÜ, Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Dergisi, 2012/I, s. 215-222.
2 Dariusz KOŁODZIEJCZYK, “Dokumenty tureckie w zbiorach polskich”, Wojna i Pokój, Skarby sztuki tureckiej ze zbiorów polskich od XV 
do IX wieku içinde, Warszawa, Muzeum Naradowe w Warszawie 2000, s. 33. Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, oprac. 
J. Pezda, sygn. 5214-5319, Kraków, Muzeum Naradowe w Krakowie, 2001 s, II-III.
3  Mesela bkz. Biblioteka Czartoryskich (Bundan sonra B. Czart.), rękopis (Bundan sonra rkps)-25, 26, 56-61. 
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tarihi araştırmalarına kazandırılması icap etmektedir. Başta Türk tarihi çalışmaları açısından öncelikli 
olarak bu arşivdeki Osmanlıca evrakların bir katalogunun hazırlanması gerekmektedir. Bu gibi bir 
hizmet kültür mirasımız için son derece önemli ve elzemdir. Bahsedilen evraklarla ilgili oluşturulacak 
katalogun Türkiye’den oluşturulacak bir ekip tarafından yürütülmesi daha makuldür. Zira Polonya, 
Osmanlıca okuyarak katalog hazırlayabilecek elemanlara sahip değildir. Ayrıca bunun için gerekli 
maddî masrafları da bir vakıftan ibaret olan Czartoryskiler Vakfı’nın karşılaması pek mümkün 
değildir. Vurgulandığı üzere bunu ancak Türkiye’den oluşturulacak bir ekip eşliğinde en kısa zamanda 
hazırlamak, arşiv kuyudunun daha uzun zamanlar saklanması açısından büyük bir aciliyet kesp 
etmektedir. Keza bu malzemelerin korunması açısından daha iyi şartlarda ve restorasyona tabi tutmak 
suretiyle yıpranan evrakların süratle korumaya alınması da bir o kadar gereklidir. 

Son olarak Biblioteka Czartoryskich’teki çalışma şartlarından bahsedecek olursak; burada 
genel olarak araştırmacılara mikrofilmler gösterilmektedir. Ancak Osmanlıca evraklar çok büyük 
olduğu ve mikrofilmde incelemek pek kolay olmadığı için, istenildiği takdirde orijinal belgeler de 
görülebilmektedir. Fakat tek tek inceleyip ne olduğunu anlamak okuyucuya düşmektedir. Bahsedildiği 
üzere eski sistem arşivciliği dolayısıyla bir konuyla ilgili birçok belge birbirine iliştirilerek mecmua 
şeklinde saklandığı için, birçok Osmanlıca evrak harap haldedir. Bazısı katlandığı yerden eskimiş ve 
yırtılmış durumdadır. 

    
   Foto IV: B. Czartoryskich’te Evrakların Mecmualaştırılmış Hali         Foto V: B. Czartoryskich’in Okuma Salonu

Bu arşivden kopya almak biraz karmaşık bir hadisedir. Öncelikle mikrofilm istenirse ve eğer 
evrak çok büyük değilse mikrofilm yapılmaktadır, ancak bu, vakit almaktadır. Eğer fotoğraf çekmek 
istenirse, belirli bir ücret karşılığında mümkün olmakta, eğer kütüphane tarafından fotoğraflar çekilirse 
daha fazla ödeme yapmak gerekmektedir. Sayfa sayısı tek tek baz alınmamakta, mesela 50-100 sayfa 
arası şu kadar ücret, 200-300 şu kadar ücret şeklinde tarife uygulanmaktadır.

Sonuç
Yukarıda belirtildiği üzere gerek Osmanlı tarihi yazımı, gerekse Avrupa tarihi yazımı açısından 

kıymetli sayısız belgeler içeren bu koleksiyon, kültürel arşiv mirasımız açsından da büyük önem 
taşımaktadır. Osmanlı tarihinin bilinmeyen birçok yönüne ışık tutacağı görülen bu kütüphanedeki 
belgelerin bir an evvel katalogu hazırlanmak suretiyle bütün dünya araştırmacılarının bilgisine ve 
hizmetine sunulması, aynı zamanda korunmaya alınması, bilim dünyasına ve mirasımıza büyük bir 
hizmet demektir. Bu bakımdan başta Türkiye’deki arşiv yetkililerinin Biblioteka Czartoryskich’te 
bulunan mezkur koleksiyona ilgi göstererek sahip çıkmaları beklenmektedir. Ayrıca geçirdiği nice zor 
zamanlara rağmen günümüze dek gelebilmiş bu hazineyi çok daha uzun süre yaşatabilmek açısından 
da mevzu bahis el yazmalarına sahip çıkmak zaruridir. 

gibi9, tek tek bakılarak karşılaşılabilecek birçok ilginç ve tarihin, politikanın ve diplomasinin farklı 
yönlerini gösteren kayıtlara rastlamak veya kim tarafından yazıldığı bilinmeyen çeşitli Osmanlıca 
kaligrafi örneklerini de görmek mümkündür.  

Biblioteka Czartoryskich çalışanları tarafından hazırlanan kataloglar içerisinde XIX. yüzyıl 
Osmanlı-Leh ilişkilerine dair az da olsa bazı kayıtlar da vardır. Türk arşivlerinde olmayan ve bu 
arşivde mevcut birçok kayıt, Türk tarihinin bilinmeyen taraflarının ortaya çıkarılmasına katkıda 
bulunmaktadır. Bu babda Biblioteka Czartorysich’te mevcut Osmanlı elçileri ile ilgili birçok evrak 
Osmanlı diplomasisinin Türk arşivine yansımayan birçok hadisesini, ayrıca ticarî ilişkilerin ilginç 
ayrıntılarını da öğrenmemizi sağlamaktadır. Zira Avrupa’ya giden Osmanlı tüccarlarıyla ilgili 
elimizdeki kısıtlı bilgiler, Osmanlı tacirin Avrupa’da kurulu ağını tespitte zorluk yaşanmasına neden 
olmaktadır. Ayrıca Osmanlı iktisadî sisteminin işleyişini anlamak adına da yeni bulgular edinmek 
bu belge yığınlarıyla mümkün olabilir. Bu bakımdan XVIII. yüzyıl araştırmaları için özellikle 
Osmanlıca arşiv malzemelerinin burada olduğunu bir daha vurgulamak yerinde olacaktır. Zira padişah 
namelerinin asılları, sadrazam mektupları, Kırım Hanları’nın mektupları, birçok Leh soylusu ile 
Osmanlı bürokratlarının yazışmaları, tüccarlarla ilgili meseleler, tercümanların yazışmaları vs. hep 
buradadır. Ancak daha önceden de belirtildiği üzere ayrıntılı bir katalog olmadığı için kesin olarak ne 
konuda, ne tür ve ne kadar evrak var, tam olarak söylemek mümkün değildir. Hatta bu kütüphanede 
Arapça, Farsça ve Osmanlıca el yazması kitaplar da mevcuttur.10 Feridüddin Attar’ın Mantıku’t-tayr 
adlı eserinin kopyası, murakkalar, çeşitli dua kitapları, şiirler, Hafız divanlarının kopyalarından oluşan 
birçok elyazması eseri buna örnek gösterebiliriz.11 

Foto III: “Mübarek-bad dostlar sağ olsun”-B. Czart. rkps. 914

Bu bakımdan, böylesine önemli ve zengin arşiv malzemesinin bulunduğu bir arşivin Osmanlı 

9 Bkz. Hacer TOPAKTAŞ, “Diplomasinin ve Bürokrasinin Ötesinde: Bir Elçi Katibinin Yasak Aşkı”, Toplumsal Tarih, C. 153, İstanbul, Eylül 
2006, s. 56-61. 
10 Mesela bir fal kitabı mevcuttur. Bkz. B. Czart. rkps-914.
11 Bkz. Tadeusz MAJDA, Katalog rękopisów tureckich i perskich, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967, s. 94-109.
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Kosova’da arşiv hizmeti gelişiminin tarihi, siyasi gelişmelerin bir parçasıdır. Tarih ve arşivler 
birbirlerine ne kadar yakın olsalar da, Kosova sahasında yer almış idari ve siyasi değişiklikler 
yüzünden ikisi arasında doğal olarak sürekli bir rekabet görünmektedir. 

Bilindiği gibi arşivler tüm dünyanın belleği olma en büyük özelliğine sahiptirler. Arşiv belgeleri, 
kültürel hazinesinin temel ve vazgeçilmez bir bölümünü içermektedir. Böylece toplumların hafızasını 
koruyarak, aynı zamanda insan topluluğunun tüm bellek varlığına bağlıdır. Dokümantasyon 
zaman belleğidir ve tarihin yazılmasında temel unsurdur. Böylece, yazılı belge olmadan doğru ve 
kanıtlanmış bir gerçek tarihi yazmamız imkânsızdır. Bir yerin ya da toplumun tarihsel geçmişi doğru 
ve belgelerle kanıtlanmak isteniyorsa, ancak o döneme ait yazılı tarihi arşiv belgeleri araştırılarak, 
onların yayınlanmasıdır. Bu nedenle, bilim adamları ve arşiv çalışanların görevi, gerçek bir tarihsel 
geçmişi belgelerle kanıtlamaları için araştırılan tarihi belgelerin yayınlamasıdır. Böylece tarihi ve 
bilimsel açıdan büyük önem taşıyan otantik arşiv belgelerin yayınlanmasında öncülük verilmelidir. 
Bu arada, bizim görevimiz kültürel miras sayılan tarihi eserlerin korunması yanı sıra, arşiv belgelerin 
korunmasının da ne kadar önemli olduğu bütün toplumu bilinçlendirmektir. Kültürel miras eserlerinin 
türleri hakkında söz ettiğimizde, Kosova halkının tarihi geçmişini kanıtlamamız için, arşiv belgelerinin 
yayınlanması büyük önem taşımaktadır. Bu sebepten, dünyanın her yerinde olduğu gibi, Kosova’da da 
arşiv malzemesine ayrı bir önem verilmektedir.

Bilindiği gibi Kosova, 29 Haziran 1389 yılından yani Kosova Meydan muharebesinden sonra 
1912 yıllarına kadar, Osmanlı Devletinin bir parçasıydı. Beş buçuk asırlık bir dönem içerisinde oluşan 
arşiv malzemesi, Osmanlıların kullandıkları Arap alfabesiyle yazıldığı bilinen bir gerçektir.     

Ne yazık ki Kosova, beş buçuk asırlık bir süre içinde Osmanlı idaresinde olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda Kosova Arşivinde bulunan arşiv malzemesi gerektiği kadar maalesef 
korunamamıştır. 1912 yılından günümüze kadar bu sahalarda çıkan her savaş döneminde, Osmanlı 

KOSOVA ARŞİVLERİ, KADASTRO BELGELERİNİN
TARİHİ VE KÜLTÜREL ÖNEMİ

Refike SÜLÇEVSİ
The State Agency of Kosovo Archives / KOSOVO

KAYNAKLAR
ARŞİV KAYNAKLARI
Biblioteka Czartoryskich w Krakowie
Rękopis (rkps)
25, 26, 56-61, 112, 114, 115, 162, 170, 177, 606, 608, 914.
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Tomaszewicz, cz. I, Kraków, Muzeum Naradowe w Krakowie, 1975.
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Bu belge, Ukı Tafa tarafından Deçan’lı Ukı Yusuf’a tarlanın bir bölümünü satmış olduğu belirten 
satış senet belgesidir.

Bu senet belgesinde yer alan şahitlerin adları: Ahmet oğlu Mustafa ve diğerleridir.

İkinci eski belge ise 1290 H./1874 M. yılına ait Selanik Vilayeti Valisi tarafından yazılan bir 
buyruldu belgesidir.

dönemine ait belgeler, çoğu zaman siyasi nedenlerden dolayı, yakılıp imha edilmiş, ya da belli 
amaçlarla başka yerlere transfer edilmiştir. Özellikle 1918 yılına kadar yazılan orijinal Osmanlıca 
belgelerinin sayısı arşivimizde çok azdır.                                                                                                                                          
         Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan geri çekilmesinden sonra, bu topraklarda 1926 yıllarına kadar 
arşiv adında bir kurum yoktu. Ancak her kurum kendi arşiv malzemesini kendi imkânları çerçevesinde 
muhafaza ederek, belli bir sayı günümüze kadar korunabilmiş durumundadır. Öyle ki, daha eski 
dönemlerden yani Osmanlı döneminde biriktirilmiş belgelerin çok az bir bölümü, cami ya da tekke 
arşivlerinde ve ya şahıslardan oluşan özel arşivlerde korunmaya çalışılmışsa da,  bu yörelerde değişik 
zamanlarda çıkan savaşlar nedeniyle, var olan Osmanlı dönemine ait el yazmalarının sayısı devamlı 
azalmıştır.

Bu bölgede Devlet Arşivi, ilk olarak 26 Haziran 1926 yılında Üsküp’te kurulmuştur. Bu arşiv, 
o dönemlerde “Güney Sırbistan” diye adlandırılan günümüz Kosova Cumhuriyeti, Makedonya ve 
Sancak bölgelerini kapsayan sahada Osmanlı Dönemine ait arşiv malzemelerini biriktirip onları 
koruma mecburiyeti vardı.

Yugoslavya Krallığı döneminde Prizren’de askeri bir arşivin kurulduğu bilinmektedir. Fakat bu 
arşivdeki kayıtlara baktığımızda sadece o yıllara ait siyasi ve askeri belgelere rastlanmaktadır.    

Günümüz Kosova’da ilk devlet arşiv kurumu, 1948 yılında Bölge Eğitim ve Kültür Müdürlüğü 
çerçevesinde Arşiv Merkezi olarak kurulmuştur. Devlet Arşivleri yasasına göre, o döneme ait Bölge 
Halk Kurulu tarafından çıkarılan kararla, 20 Mart 1951 yılında, Priştine’de Bölge Devlet Arşivi 
kurulmuştur. Daha sonraları bu arşivin adı, Kosova Arşivi olarak değiştirilmiştir. Aynı zamanda 
Kosova’nın değişik şehirlerinde Bölgesel Arşivi mevcuttur. Bunlardan: Priştine, Prizren, Gilan, İpek, 
Mitroviça ve Yakova’da Bölgesel Arşivi bulunmaktadır.

Günümüzde Kosova Devlet Arşivlerinde bulunan arşiv malzemesinin sayısı 5200 metre arşiv 
belgesi uzunluğundadır. Bu belgeler, Osmanlı döneminden başlayarak, günümüze kadar değişik 
dönemlere ait belgelerdir. 

Tüm imha ve yağmalara rağmen, beş buçuk asırlık Osmanlı idaresi dönemine ait, Kosova Devlet 
Arşivlerinde 3000 üzerinde orijinal arşiv belgesi günümüzde muhafaza edilmektedir. Bu belgeler 
değişik dönemlere ait çeşitli defter, ferman, berat, tapu, sicil, arzuhal, emirname, vakfiye, nikâh, talak 
vesikaları vb. mevcuttur.

Arşiv belgeleri arasında, kadastro ve mülkiyet belgeleri özel bir önem taşımaktadırlar. Önemi çok 
büyük olan Kosova’ya ait tapu kadastro belgeleri, ne yazık ki Kosova Arşivlerinde bulunmamaktadır. 
Osmanlı dönemi Kosova Vilayetine ait olan tapu kayıt defterlerin orijinalleri T. C. Cevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde bulunmaktadır.  Türkiye Cumhuriyetinin Kosova’ya 
her alanda vermiş olduğu büyük desteklerden biri de, Kosova devlet Arşivleri ile T.C. Tapu ve Kadastro 
genel müdürlüğü arasında var olan işbirliği sayesinde Kosova Vilayetine ait olan tapu kayıt ve tapu 
sicil defterlerin tamamı dijital ortamda arşivimize teslim edilmiştir.

Kosova’ya ait olan orijinal belgelerinin kronolojisine baktığımızda, Kosova Devlet Arşivinde,  
bulunan en eski orijinal belge, 1016 H.-  1608 M yılına ait Kaçanikli Mehmet Paşa Vakfiyesi’dir. Oysa 
mülk ve arazi hakkında söz eden en eski orijinal belge ise 1176 H./ 1762 M yılına ait olan bir satış 
senedidir.                                                                                                              

1176 H/ 1762 M. yılına ait olan satış senedi orijinal belge, Kosova devlet Arşivlerinde Osmanlı 
Belgeleri bölümünde, belge numarası 2, II. Nu. Arşiv kutusunda bulunmaktadır. Belgede onbir satır 
yazı ve şahitlerin isimleri yer almaktadır.
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— Osmanlı Dönemine ait olan orijinal tapu senet belgelerinin arşivimizdeki sayısının az olduğu, 
oysa buralarda yaşayan halk arasında orijinal Osmanlı tapu senet belgelerine sık sık rastlamak 
mümkündür. Bu tapu örnekleri değişik tarihlerde verilmiş olan tapulardır. Bu tür belgelerden, bir 
örnek sunmakta yararlı olacağı düşüncesindeyiz:

 Arşivimizde bulunan en eski tapu senetlerinden biri orijinal belge ise,  9 şevval 1280 H./. 18. 
03. 1864 M. yılına ait olan, Prizren Kazasına bağlı Zalceşte köyünden, Molla Süleyman’a, babası Hacı 
Zülfü tarafından bırakılan tarlaya ait tapu senedidir. 

Osmanlı Döneminden sonra, Kosova’da kadastro ve mülkiyet                                        
haklarının tarihsel akışı

Osmanlı Devletinin geri çekilmesiyle, buralarda her kurumda olduğu gibi, tapu ve kadastroda da 
hemen büyük değişiklikler ortaya çıkmıştır

Kosova 1912 yılından sonra Sırp Hırvat ve Sloven Krallığı idaresi altında kalarak, ondan sonra 
da eski Yugoslavya Sosyalist Cumhuriyeti yönetimi tarafından yönetiliyordu. Bundan sonra mülkiyet 
hakları ve kadastro da bu devlete ait kanunla işleniyordu. Bu konu, iki büyük ana döneme ayrılmaktadır:

1. İkinci Dünya Savaş Öncesi dönem
2. İkinci Dünya Savaş Sonrası dönem.
                                                                                                                                                                                    

 II. Dünya Savaş Öncesi dönemde, kadastroya ait ilk taslak 1918 yılında hazırlanarak tüm 
Yugoslavya için geçerli olan bu kanun, Kosova toprakları için de geçerliydi. Bütün bu hazırlıklar ve 
çalışmalardan sonra, 1929 yılında, kadastroyu oluşturan temel unsur, kadastro ölçü birimi olduğu, yeni 
kanun kabul edilmiştir. Sözü geçen bu yasayla, o dönemlerde mevcut olan Sırp Hükümeti, buralarda 

Bismil-lah 

Mühür ... Vâlî Vilâyet-i Selânîk Ömer Fevzî
 
Avusturya Devleti Zâbıtân askeriyyesine Rûmelî cihetinin bazı mahal-lelerinde, icrâsına 

mübâşeret itmiş oldukları, ameliyyât-ı musâhînin ikmâli zımnında Devlet-i müşârün ileyhâ cânibından 
ta’yîn kılınıp bu kere bâ emr- nâme-i sâmi bu tarafa gelmiş olan Mülâzim-i Evvel Koborg Hovirkoviç 
ve baron Maiza Borg Vilâyet ahdında kâin mahallelerde icrâyı ameliyyât edeceklerinden ve mumâ 
ileyhimâ Devlet-i müşârün ilayhânın şâyân-ı ihtirâm zâbıtân askeriyyesinden bulunduklarından 
uğrayacakları ve icrâyı ameliyyât edecekleri mahallelerde haklarında hürmet-ü riâyet lüzûmına ve 
tedârük-i lüzûm seferiyyeleri içün muhtâc olacaklari nisbetinin ifâsıyla berâber yanlarına zabtiye terfîkî 
ve bütüniyyetleri içün îcâbî hâlinde mahalli idâre-i ve ta’yîni virgülerine ve ihmâl-ü iskâtlarına muktezî 
mekârînin ücretleri  taraflarından virmek üzere tedârük ve istihzârî ve’l hâsıl haklarında levâzim-i 
mühimmâtının üzerine kemâ yelîk icrâsıyla muhâfeza-i emniyyetlerine vakt-ü i’tîna ve zammına ve 
icrâ idecekleri ameliyyâta bir taraftan sılhala vukûa götürmemesine Enderûn-ı Vilâyet’te bulunan bi’l 
cümle mütesarrifîn-i kirâm ve kaymakamlar ve me’murîn-i sâireyi Devlet-i Aliyye tarafından himmet 
olunmak babında  mekâm-ı Vilâyet-i Selânîk’ten işbu buyuruldî istâr kılındî

Fi 29 Safer, 1290 / 1874
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 Ministarstvo Financija
Kralevine Jugoslavije
Odelenje Katastra i Državni Dobara
Br.  hb. 508
27.XII.1932
Beograd
Spor izmeđup.o. (politička opśtina)
i.. Crmlanske
Sreska katastarska sekcija Ðakovica
U predmentnom sporu neka sekcija postupi taçno prema pravilniku o katastarskom premeravanju 

III. Deo Član 22.

Šef grupe koja je premeravala sporni teren ima da predloži odelenju preko sekcije ne samo skicu 
spornoga terena, nego da podnese odelenju i taçan izveśtaj u kojem se navača sve pod tačka a do b.

     Člana 22 napomenute podatke te istome dostavi joś svoje miślenje kome bi trebalo taj sporni 
kompleks dodeliti                                ------------ ako to več nije učinjeno

     U jedno imaju se pismeno obavestiti poverenici da opśtina mogu za reśenje spora i određene 
granica da podnesu svoje predstavke Ministarstvom Financije, odelenje kat. državnih dobara. 

    Proloženi akt imao se odelenju vratiti podjedno priložili zapisnik premeravaju
                                                                                                                Šef
                                                                                                      Tehničkog otseka
                                                                                                   _________________

KRALEVINA JUGOSLAVIJA
SRESKA KATASTARSKA SEKCIJA
 Za nov. ------
Br. 5
1. I. 1932 god.
Ðakovica
Katastarskoj Sekciji
Ðakovica
Na osnovu naređenja  Min. Fin. Odelenje katastra i državnog odbora u Beogradu
Br. 46508/32
Izjavlujem sledeč:

yaşayan toplumun birçoğunun, özel malvarlıklarına el koyarak, devlet malı olarak kaydettirmiştir. 
Bu tür kadastro kayıtları genelde Belgrat arşivlerinde muhafaza edilmiştir. Ondan sonra değişik 

belediyelerde ve daha geç dönemlerde ise bugünkü Kosova Cumhuriyeti üç parçaya, Üsküp, 
Podgoriçe ve Niş banlığına (banovina) ayrılarak, buraya ait olan kadastro kayıtları sözü geçen üç 
merkez şehirlerde korunuyordu. 

Kosova Devlet Arşivlerinde kadastroya ait olan belgelerin sayısı maalesef azdır.           1918–1941 
yılları arasında “Tarım Reformu” adında o dönemlerde hükümet tarafından çıkartılan karar üzere, 
şahıslara ait olan mal- mülk üzerine yapılan değişiklikleri belirten belgelerin sayısı, 8 mikrofilmin 
içinde 8247 belge bulunmaktadır. 

II. Dünya Savaş öncesi döneminde, günümüz Kosova sınırları içerisinde kadastroyla ilgili 
arşivimizde mevcut olan belgeler, 1922 yılından başlayarak değişik yıllara ait olan belgelerdir. Sözü 
geçen belgelerin bir kaçını, bu çalışmada sunmaya çalıştık. 

1932 yılında, günümüzde Kosova’nın Yakova kasabasına bağlı olan o dönemlerde Çermyan 
belediyesinde, kadastro ölçüleri yapılabilmesine dair verilmiş bir izin kararıdır. 

Konuyla ilgili aynı yerde o dönemlerde çizilen bir kroki örneği de mevcuttur.
      
                                 

 1932 yılına ait olan kadastro belgelerinden bir örnek:
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1918–1941 yılları arasında Kosova topraklarında yapılan Tarım Reformu üzerine var olan 
belgelerin çok büyük bir kısmı 1999 yılında, Kosova Devlet Arşivinden alınarak Belgrat arşivlerine 
transfer edilmiştir. Böylelikle Kosova Arşivlerinde Tarım Reformu ile ilgili sadece bir arşiv kutusu 
bulunmaktadır. Bu kutu da Yakova Belediyesine ait olan belgelerdir.

1918–1941 yılları arasında tarım reformu adıyla verilen kararla, O dönemlerde Maliye Bakanlığı 
Belgrat Kadastro Bölümü tarafından el konulmuş bu mal varlıklarını, Yugoslavya’nın değişik 
yerlerinden getirilmiş olan Sırp ve Karadağlıları Kosova’nın birçok yerleşim yerlerine yerleştirerek,  
bu aileleri hemen kadastro kayıtlarına kaydederek mülk sahibi etmiş durumundaydı. Aynı zamanda 
Türkiye’ye göç edenlerin birçoğunun mal varlıklarına da el konulmuştur. O dönem Maliye Bakanlığı 
Belgrat kadastro bölümü, el konulmuş bu mal veya mülkleri kısa bir süre içinde, Sırbistan veya  
Karadağ’dan getirilmiş Sırp kolonistleri adına kadastro kayıt defterlerine kaydettiği görünmektedir.

                                                                                

 

a) predložena povrśinu spornog dela.
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Turkısh Toponymy Versus Romanıan Toponymy. Tıtle Deeds Collectıon From The Natıonal Archıves Of 

Romanıa

İkinci Dünya savaşından sonra, sosyal ve siyasi değişikliklerin yanı sıra, kadastro ve mülkiyet 
tescili üzerinde de değişiklikler görünmektedir.

1945-  Tarım reformu ve kolonizasyon (sömürgeleştirme) kanunu
1945-   Malvarlıkların  müsadere (zor alım) kanunu
1946- 1948 Özel işletmelerin devletleştirilmesi kanunu
1953 Tarım arazi fonu kanunu
1956 Arazi ölçme Kadastro Temel kanunu
1958 Arazi ve binaların kamulaştırılması kanunu
1976 Arazi toplulaştırılması ve parsellere bölünmesi kanunu
1971 ve 1980  İnşaat için arazi kanunu
1980 “Arazi ölçümü ve kadastro kanunu”, onayı.  
1986 Kamulaştırma Kanunu
1987 Arazi Toplulaştırma Kanunu     
1991 Gayrimenkul işlemlerinde yapılan değişikliklerde kısıtlama kanunu     
1999 Yılından sonra kadastro ve mülkiyet hakları tescili için yasal kanun

Mülkiyet ve kadastro arşiv belgeleri, 1999 yılına kadar Kosova’nın  tüm belediyelerinde kadastro 
müdürlük merkezinde muhafaza edilmekteydi.

Ancak, 1999 yılının mart ayında NATO güçlerinin Kosova’ya müdahalesinden çok kısa bir süre 
önce, buralarda var olan kadastro belgeleri ve sivil belgelerinin tamamı buralardan alınarak Sırbistan’a 
transfer edilmiştir.

Kadastro belgelerinin olmaması, günümüzde Kosova çapında mal veya mülklerin var olan 
sorunları çözmek imkânsız olarak görünmektedir.
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Osmanlı devletinin somut olan kültürel mirasının tespitinde Osmanlı Divan şiirinin önemi var 
mıdır, varsa nedir? Şâirlerin;  özellikle padişahlar ve devlet adamlarının yaptırmış oldukları 
binalara söylemiş oldukları tarih kıtaları ve bu kıtalar vesilesiyle adı geçen eserler; (Câmiler, 

çeşmeler, hamamlar, köprüler, bedestenler, imâretler, kümbetler, kasırlar, hâneler, medreseler, tekkeler, 
mescidler, minareler vb.) bugün o eserlerin tarih, yer ve banisinin tespitinde önemli bir yer tutacağına 
göre bu metinler birer arşiv kaydı veya belgesi olarak değerlendirilebilir mi? Bu eserler somut kültürel 
mirasın tespitinde nasıl bir rol oynar?

Divan Edebiyatında onlarca edebî tür bulunmaktadır. Hemen her edebî tür tarihi kaynaklık 
açısından özellikle incelenmelidir. Biz bu çalışmada özellikle Tarih Kıtalarına bakacak ve bu metinlerin 
Türk tarihinin somut mirasının tespitindeki rolü üzerinde duracağız.

Edebi eserler bir milletin tarihi devirlerini aydınlatmada önemli bir kaynak ve vesikadır. Edebî 
metinleri ortaya koyan insanlar belli bir zaman dilimi içinde yaşamakta ve eserleriyle o devrin pek çok 
hadisesine ışık tutucu metinler oluşturmaktadır. Edebî eserleri anlamak için nasıl tarihi verilere ihtiyaç 
varsa, tarihi bazı olayları tespitte de edebiyata müracaat gerekecektir. 

Türk tarihiyle ilgili olarak mevcut bulunan eserlere baktığımızda, edebiyatçının işinin bir hayli 
zor olduğu görülecektir. Mufassal bir Türk tarihi ortaya koymadan edebiyatçının tarihten hakkıyla 
yararlanabilmesi düşünülemez. Kendi araştırmalarım için söyleyecek olursak, Fuzûlî’nin kendisine 
pek çok kaside yazdığı Bağdat Valisi Ayas Paşa hakkında, şu anda mevcut ve popüler olan tarih 
kitaplarımızda maalesef doyurucu bir bilgiye rastlayamadık. Oysa Fuzûlî, bu kasidelerde, Ayas 
Paşa’nın Bağdat’ın siyasî, içtimaî, askerî, idarî ve imarî yapısı üzerinde oynamış olduğu önemli 
rolleri bir bir sıralamaktadır.  Bizler bu kişinin kim olduğuna dair kaynaklara müracaat ettiğimizde ise 
maalesef eli boş dönmekteyiz.

OSMANLI COĞRAFYASI TARİHİ-SOMUT MİRASININ TESPİTİNDE 
DİVAN ŞİİRİNİN ÖNEMİ

Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali TÖKEL1

19 Mayıs Üniversitesi / TÜRKİYE
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Yine edebî birer metin olarak yazılmış vakıf-nâmeler de vakıf tarihimize, vakfın önemine 
ışık tutan önemli edebi metinlerdir: Âlî’nin Vakıfnâmesi buna bir örnektir: “Âlî, Bağdat mal 
defterdarlığından azledildiği 994 (1586) senesinde kerbbelâ’da İmam Hüseyin’in ve öteki Kerbelâ 
şehitlerinin türbelerini ziyaret ettikten sonra burada bir sebil yaptırdı. İşte Âlî’nin bu eseri sebilin 
idaresi hakkında yazılan ve Vakıfnâme adını taşıyan bir eserdir.”10 Bu vakıfnâme pek çok açıdan 
önem taşır. En önemli yanlarından birisi de vakıf terimlerine dairdir: “Bilindiği üzere birçok alanda 
olduğu gibi ‘Vakıf Terimleri’ konusunda da günümüze kadar henüz kaynak metinlere dayalı detaylı bir 
eser hazırlanmamıştır. Âlî’nin eserinin bir önemli yanı da vakıf terimleri açısından böyle çalışmalara 
kaynaklık edebilecek mahiyette zengin bilgiler ihtivâ etmesidir.”11, Vakıfnâme başka açılardan 
da önemlidir: “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Vakıfnâmes’si, bir yandan Âlî’nin ailesine, hayatına ve 
eserlerine ilişkin bilgiler ihtiva ederken aynı zamanda Osmanlı vakıf geleneği içinde bir vakfın hangi 
şartlarda oluşturulduğunu gösteren edebî bir belge hüviyetini taşımaktadır. Osmanlı vakıf tarihine, 
tarihe, edebiyata ışık tutmaktadır.”12

Tarih Kıtaları ve Somut Mirası Tespitteki Önemleri

“Aynı konuyu işleyen, aynı vezinle yazılmış beyitlerle kaleme alınan, gazel tarzında 
kafiyelendirilen, ancak ilk beytinin mısraları birbiriyle kafiyeli bulunmayan nazım şeklidir.”13 
Biçiminde tanımlanan Kıt’alar, “ önemli bir düşünce, hikmet, nükte, yergi”14 vb. pek çok konuyu 
işleyen geniş bir şiir türüdür. Genellikle iki beyitten fazla olanlarına kıt’a-i kebîre adı verilir. Tarihler 
genellikle bu kıt’a türüyle yazılır. 

Tarihi pek çok hadise, Divanlarda Mukattaât başlığı altında yazılan kıt’a türüyle ele alınıp işlenmiş 
ve şairlerimiz, tarihi hadiseleri, tarihi eserleri, önemli gördükleri nesneleri veya gelişmeleri bu kıt’a 
türüyle ebced hesabıyla ebedileştirmişlerdir. “Tarih ve tarih düşürmek bir olayın geçtiği yeri (ve 
yapıldığı tarihi ebced hesabı ile karşılanan harfler topluluğu olarak göstermektir… Özellikle önemli 
sayılabilecek olayların anısına ve onları ölümsüzleştirme çabasıyla söylenir”15

Bu tür kıt’a örnekleri, Osmanlı tarihi boyunca yapılmış pek eserin tespit etmek, yerlerini ve 
yapanlarını öğrenmek, imar biçimleri ve önemleri hakkında bilgi almak, bu eserlerin halk tarafından 
nasıl karşılandığına dair bilgilere ulaşmak vb. konularda bize önemli veriler sağlayacaktır. 

Divanların pek çoğunda Kıt’alar bulunur, olmayanlarında da diğer nazım biçimleri veya türleriyle 
ilgili önemli notlar vardır. Mesela Fuzûlî kasidelerde olduğu kadar terkiblerinde de tarihi hadiselere, 
imar faaliyetlerine ışık tutmuştur. Mesela Ayas Paşa’nın imar faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler 
vermektedir. 

“Fuzûlî biri Terci-i Bend tarzında yedi kasideyi Osmanlı Bağdat Valisi Ayas Paşa’ya sunmuştu. 
Bu Paşa gerçekten çok yararlı icraatlarıyla yörede şöhret yapmıştı. Bu kasideleri okuyan herkes, Ayas 
Paşa’nın Bağdat’a nasıl huzursuzluk içinde geldiğini, onun, nasıl askerleri tanzim ederek isyanları 
tenkile başladığını, Kerbela ve Necef’i ziyaretten sonra, Al-i Kazma şeyhini nasıl te’dib ve Basra’yı 
nasıl fethettiğini, Vasıt ve Cezâyir taraflarında itaat ve emniyeti iade eylediğini hülasa olarak o devrin 
Irak tarihi için birinci derecede önemli ve hayati olan emniyet meselelerindeki zafer ve başarılarını 
adeta adım adım takibe imkan bulur.”16 

Yine tarihteki karanlık bir noktayı aydınlatması bakımından Fuzûlî’nin bir kasidesi önemli bilgileri 
ihtiva etmektedir. Kanunî, Bağdat’ı ziyaretinde Kerbelâ’ya Fırat’tan su getirilmesini emretmişti. Bu 
suyu kimin getirdiği tartışma konusu olmuşsa da, Fuzûlî’nin Mehmet Paşa’ya sunduğu bir kasidesinde 
mevcut olan:

Şehid-i Kerbalâ’ya su getirmek kastın etmişsin
Seni elbette âlemde bu niyyet pâydâr eyler
beytiyle bu işi Mehmet Paşa’nın yaptığı anlaşılmaktadır.17

Büyük İngiliz edebiyat tarihçisi Hippolite Taine, “Bir milletin edebiyatını en canlı bir vesika 
addederek, sâir hiçbir şeyin onunla kıyas olunamayacağını”2 söyleyerek bir milletin genel tarihini 
tespitte edebiyatın önemine vurgu yapmaktadır. Mircea Eliade de Rumen tarihinden vermiş olduğu 
bir örnekle bu meselenin ehemmiyetine işaret etmiş olmaktadır. Osmanlılarla Boğdanlılar arasında 
yapılan bir savaş Polanya ve Osmanlı tarihi vesikalarında kayıtlı olmasına rağmen bu savaş, 
Rumenlerde bambaşka bir boyutta ele alınmıştır. Eliade’nin tespitine göre, savaşın yankıları bir rumen 
balatında (türkü) mitolojik bir olaymış gibi sunulmaktadır. Bu da tarihin milletin ma’şerî vicdanındaki 
yansımasına değişik bir örnektir.

Büyük tarihçi Zeki Velidi Togan ünlü, Tarihte Usul adlı eserinde edebiyatı tarihin kaynakları 
arasında sayar ve bu mevzua uzun bir yer ayırır.3 Fakat bu tespitlerin de tam olarak yeterli olduğunu 
söylemek mümkün görünmemektedir. Zira bilhassa Divan edebiyatının ürünleri arasında sayılan 
Kaside, Tarih ve Gazavatnâme4 türü eser ve metinler tarih için mühim, mühim olduğu kadar da birinci 
derecede sayılabilecek kaynaklardandır.5 

Kasideler ve İmar Tarihimizdeki Önemi
Genellikle birisini övmek veya yermek amacıyla yazılan şiirler olarak ele alınan kasideler, 

aslında biyografik bir metin olmaktan tutun da cihan hakimiyeti idealinin vesikası olmaya ve oradan 
da tarihi ve sosyal pek çok hadiseyi aydınlatmaya kadar önemli roller oynamaktadır. Kasidelerin imar 
tarihimizdeki rolü için verilebilecek en iyi örneklerden biri Şeyh Galib’in bir kasidesidir. 

III. Selim’le çok derin ve samimi bir muhabbeti olan Şeyh Galip edebiyatımızın en mümtaz 
şahsiyetlerinden biridir. Belki de Osmanlı Sultanlarına en yakın şairimiz o olmuştu. Hareme girebilecek 
kadar padişahla ünsiyet kesbetmişti. Onun bu durumundan hareketle Orhan Okay şöyle söyler: “III. 
Selim için yazdığı 12 kasidede câize karşılığı bir methiyeden çok, hasbi bir sempati aramak daha 
doğru olacaktır. Hüsn ü Aşk’da ifade edilen:

Her ne ki söylerim senâdan
Âsûdedir âfet-i riyâdan
 
beyti onun bütün methiyeleri için geçerlidir.”6 
İşte III. Selim’e yazmış olduğu bu kasidelerden biri, kasidenin sosyal hayatı tanzimde ne derece 

rol oynadığının en iyi örneklerinden biridir.
Şeyh Galip, III. Selim tarafından Galata Mevlevîhanesi’ne şeyh tayin edilir. Kendisi de bu 

Mevlevihanelin müdavimlerindendir. Şeyh Galip görev yerine geldiğinde burasının harap bir halde 
olduğunu görür. Bunun üzerine III. Selim’e:

Gönül bir beyt-i ma’mûr-ı safâdır aşk mîmarı
Yatur ammâ ki şimdi başka bâmı başka dîvarı
 
matlalı kasidesini sunar. Gâlip, bu kasideyle Mevlevîhânenin harap ve perişan bir durumda 

olduğunu şairce ifade etmektedir. Kasideyi okuyan padişah şiirdeki imayı anlar ve hemen dergâhın 
onarılmasını emreder.7 Kasidenin tesiri bu kadarla da kalmaz, “dergâh bütün müştemilatıyla birlikte 
yenilenmiş, ayrıca güzel bir şadırvan bir süre sonra da padişah için bir hünkâr mahalli yapılmıştır. 
Sarayın bu ilgisi devlet erkânını da harekete geçirmiş ve kısa süre içinde Galata Mevlevihanesi 
en başta içilecek tatlı suyu olmak üzere bütünüyle elden geçirilerek cennet bahçelerini andıran bir 
mekân haline getirilmiştir. Padişah bununla da yetinmemiş, şairle dostluğu ilerlettikten sonra dergahın 
faaliyetlerine daha rahat devam edebilmesi için yeni vakıflar da tesis etmişti.8  Bütün bu hayırlı işlere 
bir kasidenin vesile olduğu göz ardı edilmemelidir.9
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Hazreti Aga dahi Kâsım beg-i
Anda vâlî eyledi hasbe’l-murâd
Hem dahi bu çeşme-yi kıldı binâ
Nûş idüp Kevser şarâbın ola şâd
Zevk idüp dil-teşneler târîhini
Didiler “ser-çeşme-i Sultân Murâd” H. 1003,ü K134, s. 435-436.
Kâsım Bey Çeşmesine Târih
Yapdı Kâsım Beg bu zîb^q çeşmeyi
Nûş idüp Kevser şarâbın ola şâd
Ey Cinânî teşneler târihini
Didiler t”ser-çeşme-i Sultân Murâd”, H. 1003, Kıta 135, s. 436.
Sultân Murad Kasrına tarih.
11 beyitlik bir Kıt’a, H. 1000, K. 162, s. 451-452.

Gazanfer Aga mescidin Câmi itdügine târîhdür

Kıldı bu mescid-i hâsı câmi’
Emr-i şâhiyle be-resm-i mu’tâd
İki ehl-i kerem ü sahib-i hayr
K’olınur her birisi hayr ile yâd
Hûr-ı aynün birisi ‘Aynî kim
Sa’y-i bî-hadd ile itdi îcâd
Biri bevvâb-ı der-i sultânî
Şîr-dildür Esed olmış ana ad
Hâtif-i gayb didi târîhin
“câmi’-i hâs u makâm-ı âbâd” H. 1000, Kıt’a 163, s. 452.

Bu tarihi eser hakkında kısa bir araştırma yaptım, şu sonuçlara ulaştım. Yukarıdaki kıt’adan 
anlaşıldığı kadarıyla, Gazanfer Ağa’nın yaptırdığı mescidi birileri Cami’ye çevirmiştir. Çevirelerin 
adı da Kıt’ada yazmaktadır: Aynî ve Esed. 

Eyüp müftülü sitesinde ise camiyle ilgili şu bilgi vardır: 
“Fethi Çelebi veya Gazanfer Ağa Cami’i adı ile de bilinir. Mabet, Fethi Çelebi Mahallesi’nde, 

Otakalar Semti’nde, Fethi Çelebi Caddesi ile Kirimi Çeşmesi Sokağının birleştiği yerde ve sokağın 
sağ köşesindedir. Hadika Yazan diyor ki; “Banisi Fethi Çelebi denmekle maruf Fethullah Efendidir. 
Kendisi daha burada medfundur. Civarındaki mescidin sahibi Mehmed Bey bunların amcasıdır. Babası 
Hüseyin Ağa’nın mescidi dahi yazılmıştır. Zamanla mescid ve vakfı yok olmağla Bâb’üs-Sa’âde Ağası 
Gazanfer Ağa yeniden yaptırmış ve vakfını ihya edip yakınında bir su kuyusu dahi kazdırıp o civarı 
ihya eylemiştir. Ve yanında sebili dahi vardır.”21

2. NÂBÎ DİVANINDA YER ALAN TARİH KIT’ALARINDAKİ TARİHİ ESERLERE 
İLİŞKİN MANZUMELER22. 

En fazla Tarih manzumesi yazan Divan şairlerinin başında Nâbî gelmektedir. Onun divanında yer 
alan tarih kıtaları adetâ imparatorluğun bütün coğrafyasında bizi gezintiye çıkarmaktadır. Bu açıdan 
da eşsiz bir hazinedir. 

Onun bahsettiği eserlerin bazıları şöyledir: 
9. Târih-i Çeşme-i Yûsuf Ağa Der-Dimetoka:  (15 beyt- H.1078, s. 187-188)
10. Târih-i Berây-ı Çeşme-i Sultan Muhammed Hân-ı Gâzî Der- Burgas (5 Beyt-H.1080- s. 189)

Fuzûlû’nin yine bir kasidesinden anlaşılmaktadır ki, Ayas Paşa, bulunduğu şehir, imar, sükun 
ve emniyet açısından berbat bir haldeyken bu şehri onarıp, “yola getirilmesi müşkül mülkü” abâd 
eylemiştir.

Fuzûlî Divanında 11 numara ile kayıtlı ve “Kaside der Tevaîf-i Bağdat ve Meth-i Sultan Süleyman” 
başlığını taşıyan kaside, bir kasidenin gerçekte ne olduğunun en güzel örneklerinden biridir. 71 beyitlik 
bu kaside Bağdat şehrinin, sosyal, kültürel ve tarihi bir fotoğrafını yansıtmaktadır. Şehirdeki tarihi, 
dini şahsiyetler, İslam dini açısından şehrin önemi, tarihin büyük olaylarına merkezlik etmesi, coğrafi 
ve tabii güzellikleri, kültürel zenginliği vs. gibi birçok konu bu kasidede çok güzel bir üslupla harman 
edilmiştir. Her yönüyle Bağdat tarihi araştırmacıları için zengin bir vesika niteliği taşımaktadır.18

Yahya Bey, Divanında, 22 beyitlik bir kasidesinde, Kâsım Paşa’nın Bağdat’ta Şat ırmağı üzerine 
bir köprü yaptırdığını söyleyerek, bu köprü vesilesiyle Paşa’ya övgüler düzmektedir.

Kurıda yaşda yoldaşlık idüp Hızr-âsâ
Yapdı bir köprü Şata Hazreti Kâsım Paşa19

Beytiyle başlayan bu kaside vesilesiyle bizler, Şat ırmağı üzerine yapılan bu köprünün halk 
arasında ne büyük bir sevinç yarattığını da öğrenmiş oluyor, şâirin böylesi büyük bir eseri bina eden 
insanı ebedileştirdiğine de şahit oluyoruz.

Divan Şiirindeki Kıt’a Manzumelerinin Osmanlı Somut Kültürel Mirasına Örnekler
Divan şiirinin tarihi malzemelerin, yapıların, eserlerin tespitinde rol oynaması genel olarak 

kıt’alarda ortaya çıkmaktadır. Bizler, seçtiğimiz bazı divanlardan örneklerle bu konuda divan şiirinin 
önemine dikkat çekmek istiyoruz.

1.16. yüzyıl şâirlerinden Cinânî’den bazı kıt’alar20 : 
Bir mezarın tamirine tarih:
Yapup ehl-i hayrun biri bir mezar
Niçe sa’y ile itdi sarf-ı himem
Dinildi binâsına târîh anun
”Zihî hâb-gâh-ı diyâr-ı adem” , H.986, Kıt’a 52, s. 400.

İstanbul’un yanmasına tarih:
Târîh-i berây-ı ihrâk-ı İstanbul:
Hışm-ı İlâhî irüp yakdı Sitanbul’u âh
Dil didi târîhini “hışm-ı cedîd-i İlâh” H. 977, K.62, s. 403-404
Tophâne ihrâkına Târihdür:
Yandı Tophâne bir gece nâ-gâh
Şu’lesi çıkdı burc-ı Keyvâna
Gûş-ı hûşa Cnânîyâ hâtif
Didi târîh “hark-ı Tophâne” H. 981, K. 91, s 415.

Zeyrek Ağa’nın yaptırmış olduğu Köprü’ye 24 beyitlik Kıt’a-i kebire (106. Kıta, H. 1000, 
s. 422-423.

Tarih-i Çeşme-i Sultan Murad:
Pâdişâh-ı heft-kişver kim odur
Hazret-i Sultan Murâd-ı Cem-nijâd
Nâzır-ı hasbî idüp bu vakfa çün
Mustafa Ağaya kıldı i’timâd
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23.Târîh-i Çeşme Berâ-yı Vezîr-i a’zam Dâmâd İbrâhîm Pâşâ (8 beyt-1140)
24. Târih Berâ-yı Sebîl-i İbrâhîm Pâşâ (6 beyt-1132)
25.Târihi Câmi’-i İbrâhîm Pâşâ Der-Nev-şehir Nâm-ı Diğer Muşkara (10 beyt-1140)
26. Târîh-i Medrese-i İbrahim Pâşâ Der-Nev-şehir (5 beyt 1139)
27. Târih-i İmâret-i İbrâhîm Pâşâ Der-Nev-şehir (4 beyt 1140)
28. Târîh-i Kârbân-sarây Der-Nev-şehir (8 beyt 1140)
29.Târîh-i Hammâm-ı Nüh-kıbâb Der-Nev-şehir (25 beyt 1140)
30. Târih Berâ-yı Tecdîd-i Çeşme-i İbrahim Pâşâ Der-Üsküdar (23 beyt-1133)
34. Tûrih-i Çeşme-i Hadîce Sultân Der-Üsküdar (6 beyt 1143).
36. Târihi Sâhil-sarây-ı Kapûdân Mustafâ Pâşâ (32 beyt-1141)
37. Târîh-i Kasr-ı Müstesna Der-Sahil-saray-ı Mustafâ Pâşâ (21 beyt)
39. Târihi Sâlıil-hâne-i Muhammed Kethüda (10 beyt-1135)
40. Târîh-i Sâhil-hâne-i Muhammed Kethüda Pâşâ (9beyt-1135).
41.Târih-i Sâhil-hâne-i Muhammed Kethudû (11 beyt)
42. Târîh-i Diğer Berâ-yı Sahil-sarây-ı Kapûdân Pâşâ (27 beyt)
43. Tarih-i Saray-ı Muhammed Kethüda Pâsâ (15 beyt-1136)
45. Târihi Çeşme-i Ağa-i Dârü’s-sa’âde Beşîr Ağa (18 beyt-1140)
47. Târih Berâ-yı Han-ı Kapudân Mustafâ Pâşâ Der-Bâzâr-ı Hacıoğlu (23 beyt1138)
50. Târihi Kasrı Vezîr-i Mükerrem KapudânMustafâ Pâsâ Der-Bağçe-i Vefâ (39 beyt-1140).
51. Târih-i Çeşme-i Kapudân Mustafâ Pâşâ Der-Üsküdar (11 beyt H. 1129)
52. Tarîh Berâ-yı Çeşme-i Şeyhü’1-islâm-ı Sabık Dâmâdzâde Ebu’1-hayr Ahmed Efendi
Der-Karye-î Südlüce (10 beyt 1142).
54. Târihi Çeşme Der-Nev-şehir (8 beyt-1133)
55. Târih Berâ-yı Hammâm Der-Nev-şehir (8 beyt-1134)
56. Târîh-i Çeşme Der-Ürgüp (İbrahim Pâşâ) (4 beyt-1133)
57. Târîh-i Kütüb-hâne Der-Nev-şehir (Sitanbul içre vü etrâfda bî-haddır âsârı  
Husûsâ kim bu beytü’i-kütb-i ‘âlî ‘âlem-ârâdır) (15 beyt-1140)
58. Târih-i Çeşme Der-Nev-şehir (8 beyt 1137)
59. Târih Berâ-yı Tavukçu Çeşmesi Der-Nev-şehir (8 beyt-1139)
60. Târîh-i Çeşme Der-Nev-şehir (9 beyt-1139)
63. Târih-i Çeşme Der-Kurb-ı ibadu’llah (5 beyt 1144)
64. Çeşme-i Şehzade Abdü’l-hamîd Der-Kurb-ı Câmi’-i Hacı Bekir (4 beyt, 1141)

4. ŞEYH GALİB DİVANI DİVANINDAKİ BAZI TARİHİ ESERLER 25

Şeyh Galib de Nâbî ve Nedim gibi pek çok kıt’a yazmış ve bu kıt’alarıyla tarihi eserlete ışık tutmuştur. 
Bilhassa İstanbul’daki imar faaliyetleri Şeyh Galib divanından takip edilebilir. Aşağıda divanından bazı 
örnekler alınmıştır. 

3. Tâ’ife-i Humbaracıyâna Şeh Selîm Hânın Müceddeden İnşâ Buyurdukları Kışlanın tarîhidir
(24 beyt)
4. Tâ’ife-i Topcuyânın Tertibât-ı Cedîdi ve Kışlalarının Müceddeden Binâsına Târîhdir (24 

beyt)
5. Müceddeden Binâ ve İnşâ Olunan Top Arabacılarının Kışlasının Târîhidir (20 beyt)
7. Dökümhânenin Ta’mîr ü Tecdîdine Târîh-i Zîbâ vü Ra’nâdır (18 beyt)
9. Okmeydânı Tekyesi Ta’mîrinde Zât-ı Şâhâne İçün Müceddeden Binâ Olunan Hümâyûn 

Vasfında Târîh-i Ra’nâ ve Kasîde-i Bî-Bedel ü Zîbâlarıdır (18 beyt)
10. Taraf-ı Bâhirü’ş-Şeref-i Mülûkâneden Galata Mevlevî-hânesi Müceddeden Ta’mîr Olunup 

Hitâmında Denilen Târîhdir ki Dergâh Kapusu Bâlâsına Vaz’ Olunmuşdur(18 beyt- H. 1206) 

11. Târih berây-ı Câmi-i Vâlide Sultan:5 beyt, H. 1081, s. 190.
12. Târih Berâ-yı Çeşme-i Musahib Mustafa Paşa Der-Edirne 6 beyt-H. 1081, s.  191.
25. Târih Berây-ı Câmi’ ü İmâret ü Mekteb ü Hammâm-ı Vezir-i A’zam- âli- Himem Hasan 

Paşa: 5 beyt- H. 1086, s. 207.
27. Târih-i Çeşme-i Vezî Süleyman Paşa Der-Zaman-ı Mir-Âhûri-i Şehinşâhî: 5beyt- H. 1088, s. 

210.
30. TârihBerâ-yı Bünyâd-Kerden-i Kasr-ı Sultânî der- Beşiktaş: 44 beyt- H. 1089, s. 213-217.
41. Târih Berâ-yı Hammâm- ‘Ali Beg Der-Halebü’ş-Şehbâ: 9 beyt-H. 1101, s. 227-228.
42. Târih Berây-ı Hâne-i Hüseyn Ağa Der-Halebü’ş-Şehbâ: 24 beyt-H.1102, s. 228-230.
51. Târih berây-ı Ta’mîr-Kerden-i Serây-ı Halebü’ş-Şehbâ Vâli- Eyâlet Hasan Paşa: 29 Beyt- 

H. 1106 (1110), s. 236-237.
52. Târih Berây-ı Ta’mîr-i Günbed-i Merkad-i Hazreti Mevlânâ Kaddesellâhu Ta’âlâ Sırruhû: 

20 beyt-1110, s. 239-241.
55. Târih Berây-ı Kasr-ı Mustafa Paşa Der- ‘ayn-ı Halîlü’r-Rahmân Aleyhi’s- Selâm: 15 beyt, 

H. 1111, s. 242-243.
59. Târih-i Çeşme-i Nâbî Efendi: 2 beyt, s. 247-248.
61. Târih-i Ta’mîr-i Câmi-i Şerîf-i İbn-i Tâhâ Der-Halebü’ş-Şehbâ: 10 beyt- H. 1114, s. 249-250.
71. Târih-i Hammâm Der Haleb: 3 beyt- H. 1117, s. 257.
72. Târih Berây-ıKasr-ı Abdurrahmân Ağa Muhassıl-ı Halebü’ş-Şehbâ: 14 beyt- H. 1117, s. 

258-259.
85. Târih Berây-ı Sebzegâh-ı Es-Seyyid Muhammed Ağa: 11 beyt, s. 282-283. (Eser son mısrada; 

Hem mesîre hem musallâ bu makâm-ı dil-güşâ diye tanımlanıyor).
97. Târih Berây-ıCâmi’-i Yûsuf Paşa Der-Ruhâ: 10 beyt-1120, s. 295-296.
98. Târih Menâre: 2 beyt-H. 1120, s. 296.
99. Târih-i Diğer Berây-ı Çeşme-i Ârifî Ahmed Efendi Der-Câmi-i Hakîm Dede: 9 beyt- H. 

1120, s. 297-298.
102. Târih-i Çeşme-i Yûsuf Paşa Der-Ruha: 9 beyt- H. 1120, s. 299-300.
103. Târîh-i Medrese vü Tekye vü Mescid-i Ali Paşa ki Der-İstanbul Binâ Kerd Be-âmizîş-i 

Sitâyiş-i Sultan Ahmed Han: 30 beyt- H.1120, s. 300-303.
104 Târîh-i Tecdîd-i Mezâr-ı Hazret-i Zekeriyâ-yı Nebî Der- Halebü’ş-Şehbâ bi-Mennihi 

Himmet-i Sultân-ı Cihân Ahmed Han: 54 beyt-H. 1120, 304- 309.

3. NEDİM DİVANINDAKİ BAZI TARİHİ ESERLER23:
Tıpkı Nâbî gibi Nedim de pek çok tarih kıtası yazmış, kendi devrinde yapılan neredeyse bütün 

önemli binaları mısralarıyla ölümsüzleştirmiştir. Sadece onun divanına bakmak bile Lale Devrindeki imar 
faaliyetleri hakkında yeterli bilgi verecektir.  

11. Târîh-i Çesme-i Sultân Ahmed Der-Üsküdar (9 BEYT)24

12. Târîh-i Çeşme-i Şehzade Sultân Bâyezîd Der-Üsküdar (4 BEYT)
13. Târih Berâ-yı Tevsî’-i Mahfel i Şâhî Der-Ayasofiyye i Kebîr (13 BEYT)
16. Târih-İ Çar-sû-yı tbrâhîm Paşa Der-Nezd-l Câmİ’-l Şehzade (11 Beyt)
17. Târîh-i Çeşme-i Çâr-Erkân Der-Pîşgâh-ı Bâb-ı Hümâyûn (13 beyt)
20.Târih Berâ-yı Cami-i Fâtıma Sultân Der-Nezd-i Pâşû Kapusı (14 beyt)
21. Târih-i Çeşme-i Başkadın Der-Üsküdar (10 beyt)
22. Târih Berâ-yı Maksem-i Sadr-ı a’zam İbrahim PâşâDer-Üsküdar (8 beyt-1141-1144).
(Maksem: önceden şehir dışından getirilen suyun kullanım yerlerinde dağıtılmak için toplandığı, 

lüleli havuz ve tekneleri bulunan, üstü yapılı örtüdür.)
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4 Gazavatnâmeler ve önemi için bkz: Agah Sırrı Levend¸Gazvât-Nâmeler ve Mihailoğlu Ali Bey Gazvât-
nâmesi, TTK. Yay., Ankara 2000 392 sayfa.
5 Bu konuda daha geniş bri çalışma için şu makalemize bakılabilir: Dursun Ali Tökel, “Şâirin Tarihe 
Düştüğü Not: Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Çehrin Seferi”, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 
Uluslararsı Sempozyumu, Merzifon 8-11 Haziran 2011, Merzifon Vakfı Yay., Ankara 2001, s. 371-382.
6 Orhan Okay,  “Galib Dede’nin Dramı”, Edebiyat ve Edebi Eser Üzerine, Dergah Yay., İstanbul, 2011, 
s. 70-77.
7 Behice Kaplan, İstanbul Dergisi, , 1944, Cilt 2, S. 20, s. 6.
8 Mustafa İsen, “Osmanlı Devlet-Sanat İlişkisi ve Bu İlişkinin III. Selim ile Şeyh Galip’teki Yansıması”, 
Yedi İklim, 1995, S. 51, s. 8.
9 Kasidelerin bu açıdan önemi için bkz: Dursun Ali Tökel, “Türk Cihan Hâkimiyeti İdealinin Ve Sosyal 
Hayatın Önemli Bir Vesikası Olarak Kasideler” MEB. Dergisi, Bahar 2005, S. 166.
10 Mehmet Arslan, “Edebî Bir Hüviyet Taşıyan Bir Vakfiye Örneği: Gelibolulu âlî’nin Vakıfnâmes’si”, 
Osmanlı Makaleleri, Kİtabevi Yay. İstanbul 2000, s. 375.
11 Mehmet Arslan, a.g.m, s. 378. (metinde 44 adet vakıf terimi yer almaktadır).
12 Mehmet Arslan, a.g.m, s. 383.
13 Halil Erdoğan Cengiz, “Divan Şiirinde Musammatlar”, Türk Dili Dergisi Türk Şiiri Özel Sayısı II: 
Divan Şiiri, Yıl: 1986, S:415-416-417., s.412.
14 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK. Yay., Ankara 1983, s. 202.
15 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yay., Ankara, s. 476-477; Agah Sırrı levent, 
Divan Edebiyatı: Kelimeler ve Remziler-Mazmunlar ve Mefhumlar, Enderun Ktb. İ;stanbul 1980, s. 
403*408.
16Abdulkadir KarahanFuzuli, Muhiti-Hayatı ve Şahsiyeti, İstanbul, 1949, s. 102.
17 Abdülkadir Karahan, age., s. 41.
18 Bkz Fuzûlî Divânı, (Haz: 
19 Yahyâ Bey Divan, (Haz: Mehmet Çavuşoğlu), İstanbul Ünv. Edb.Fak.Yay. İstanbul. 1977, s. 125-126.
20 Cinânî Divanı: Hayâtı-Eserleri-Divanının Tenkitli Metni, (Haz. Cihan Okuyucu), TDK. Yay.,  Ankara 
1994.
21 http://www.eyupmuftulugu.gov.tr/demo/index.php?option=com_content&view=article&id=75:otakcil
ar-fethi-celebi-camii&catid=51:camilerimiz&Itemid=109., 30.08.2012
22 Baştaki numaralar tarih kıt’alarının Divandaki numaralarını göstermektedir.
23 Baştaki numaralar tarih kıt’alarının Divandaki numaralarını göstermektedir
24 Baştaki numaralar tarih kıt’alarının Divandaki numaralarını göstermektedir
25 Şeyh Galib Divanı, (Haz: Muhsin Kalkışım) Akçağ Yay., Ankara 1994

13. Derûn-ı Mevlevî-hânede Olan Şâdurvânın Târîhidir (8 beyt-) (Şadırvanı Sultan Selim 
yaptırmıştır, şadırvanla ilgilenmesi için de Râşit Efendi görevlendirilmiştir. Olup Râşid Efendi bendesi 
tanzîmine me’mûr).

14. Vâlide Sultân Kâsım Paşa Mevlevî-hânesini Tecdîd Etdikde Söylenen Târîhdir (25 beyt)
16. Humbara-hâne Derûnunda Olan Kasr-ı Hümâyûnun Târîhidir (10 beyt)
20. Tophânede Topcular Kışlası Karşusunda Binâ Olan Ta’lîm-hâne İçün Târîhdir (10 beyt)
25. Levend Çiftliği Nâm Mevkı’de Asâkir-i Cedîd İçün Binâ Olunan Mahallere  Söylenen 

Târîhdir (8 beyt)
28. Vâlide-i Hazret-i Şâh-ı Cihân İsmetlü Mihrşâh Sultân Hazretlerinin Câmi’-i Şerîflerine 

Târîhdir (13 beyt)
29. Vâlide Sultân Aliyyetü’ş-Şân Hazretlerinin Südlicede Vâkı’ Çeşmesine Târîhdir (7 beyt)
30. Hazret-i Hâlid Civârında Müşârün İleyhâmına MüceddedenBînâ Eylediği Sebîlin Târîhidir
(7 beyt)
32. Müşârün ileyhâ Hazretlerinin Levend Çiftliği Nâm Mahalde Dîğer Çeşmelerine Târîhdir(4 

beyt)
34. Hazret-i Beyhân Sultân Aliyyetü’ş-Şânın Binâ Eylediği Sâhilsarây-ı  Çerâğânın Târîhidir
(27 beyt)
35. İsmetlu Beyhân Sultân Aliyyetü’ş-Şân Hazretlerinin Binâ Buyurdukları  Kasra Târîhdir
(23 beyt)
36. İsmetlü Hadîce Sultân Aliyyetü’ş-Şân Hazretlerinin Sahil sarâylarına Târîhdir (18 beyt)
41. Humbara-hâne Derûnunda Müceddeden inşâ Buyurulan Hendese-hânenin Târîhidir (9 beyt)
42.Nâşid İbrâhîm Beğ Müceddeden Binâ Eyledikleri Konağa Söylenen Târîhdir (12 beyt)
71. Târîh-i Sebîl-i Vâlide Sultân Der-Civâr-ı Eyyûb-i Ensârî (10 beyt)
74.Târîh-i Anbâr Der-Limân-ı Kâr (3 beyt)

5. MOSTARLI ZİYÂÎ (16. Yüzyıl) DİVANINDA TARİHLER:
Ziyâî, Balkanlı divan şairlerindendir. Onların eserlerinin çok daha ayrı önemi vardır. Bugün elimizde 

olmayan topraklardaki Osmanlı mirasının neler olduğunu onların eserlerinden takip edebiliriz. Bugünkü 
coğrafyamız dışında kalan bölgelerin Divan şâirleri bu açıdan özellikle incelenmeli kanaatini taşıyorum.

1.Târîh-i Cisr-i Mostâr (4 beyt, 974)

8. Mostâra Gelen Nâzır suyına Târîhdür (2 beyt- H. 983).

9. Mustafâ Begüñ Plevnede Binâ Eyledügi Câmi`-i Şerîfüñ Târîhidür (4 beyt-H. 984)
Sonuç:  Divan edebiyatında binlerce divan ve sâir adlar altında binlerce eser mevcut bulunmaktadır. 

Bütün bu eserler birer edebî metin olmanın yanında aynı zamanda pek çok açıdan yazıldıkları devre çeşitli 
açılardan ışık tutmaktadır. 

Divan şairlerin divanlarının belli bir bölümünü tarih kıtalarına ayırmışlardır. Bu metinlerin pek çoğunu 
kendi devrilerinde yapılan camileri, çeşmeleri, konakları, sarayları, mescitleri, dergahları, yolları, köprüleri, 
su kemerlerini, minareleri, imâretleri vb. somut eserleri anlatmaya tahsis etmişlerdir. Hemen hemen bütün 
Osmanlı coğrafyasıyla ilgili tarih kıtaları mevcuttur. 

Mimari eserler bir nevi tapu mahiyetindedir. Şairlerin bahsettiği halde bugün ortada olmayan eserler 
vardır. Bunları tespitte şiir önemli rol oynayacaktır. Osmanlı tarihi eserleri araştırılırken Divanlara 
da bakılırsa pek çok somut eserin ortaya çıkacağına, mevcut eserlerle ilgili yeni bilgilere ulaşılacağına 
inanıyorum. Bizim burada sadece 5 Divan şairimizden verdiğimiz seçme örnekler bile bu konuda bir bilgi 
vermeye ve hadiseye dikkati çekmeye kâfidir inancındayız.

http://www.eyupmuftulugu.gov.tr/demo/index.php?option=com_content&view=article&id=75:otakcilar-fethi-celebi-camii&catid=51:camilerimiz&Itemid=109
http://www.eyupmuftulugu.gov.tr/demo/index.php?option=com_content&view=article&id=75:otakcilar-fethi-celebi-camii&catid=51:camilerimiz&Itemid=109
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ABSTRACT

The research of the Otoman administration in Kosovo, until today was done in the political, 
oriental and material context of influence. Period of development as process under the influence 
of western Europe in the early 19th century stayed out of scientific interest.

Analysis of the conditions of urban and architectural development in the province between 1878 to 
1912. in this study enabled through archival descriptive documents researched and brought the 2008th. 
with the National Archives of Istanbul by a process that is facilitated by the Archives of Kosovo by 
the author of this study. Presentation of original documents, translation, analysis and interpretation, 
will also be published for the first time in this paper. Archival material that is presented in this paper 
includes visual documentation and cartographic documents, photographs and sketches of architectural 
designs of buildings across Kosovo.

Key Words:   Architecture, Government Building, Ottoman Empire during 19th century, the 
Kosovo Vilayet, Tanzimat, Westernization.

ÖZET
Kosova’da, Osmanlı Yönetimi dönemi üzerine günümüze kadar yapılan araştırmaların tümü, 

doğu siyasetinin etkisi üzerine yapılmıştır. 19. y.y. başalrında başlayan, Batı Avrupa’nın Etkisi Altında 
Gelişme Dönemi ise, bilimsel açıdan ilgi dışında kaldığı görünmektedir.

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri ile Kosova Devlet Arşivleri arasındaki işbirliği çerçevesinde 
arşiv belgeleri araştırılarak, 1878-1912 yılları arasında bu sahalarda mimari kentselleşme gelişiminin 
şartları ilk olarak 2008 yılında yayınlanmıştır. Sözü geçen orijinal belgelerin tanıtımı, tercümesi, analiz 

URBAN AND ARCHITECTURAL DEVELOPMENT IN THE KOSOVO 
VILAYET AFTER THE REFORMS OF TANZIMAT: 

The use of archive documents of the Ottoman Empire as means for interpretation

Dr. Vlora NAVAKAZI
University of Prishtina / KOSOVO
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Empire, the modern city planning in the old urban fabric, can be viewed as a liquidation ottoman 
traditional urban character of the city. 

1.2. The emergence of the concept of Western architecture in the territory of Vilayet Kosovo, 
Shkoder, Bitola and Janine, late 19th and early 20 Century

Implementation of the reforms as well took place in “Vilayets”. Administrative division lead to 
the requirement of construction of public buildings, not only by Vilayet centers but also as in Nahiyes 
(smaller units than Vilayet). These buildings are still present in capital cities of four Albanian Vilayets: 
Shkoder, Bitola/Manastir, Prishtina and Janina. They introduced and yet influenced the more simple 
architecture with valuable elements of building construction, new building spirit at these territories. 
Influences of western architecture is seen at different set of buildings in an urban center, beyond 
residential areas, alongside streets with different architecture in large scale, higher buildings of multi 
stories. These buildings have become prominent buildings in the cities of  Kosova. 

Figure 1. Administrative division by Albanian territories 1878th under the Ottoman Empire

In all centers od Vilayets in Rumelia, for administrative reasons, under the influence of Western 
administration and the military government, were built buildings known  as „Hükümet Konağı“.
The Vilayet of  Scutari  (Shkodra)

The Vilayet of Scodra has the main center in the city of Shkodra, today the territory of Albania, 
some parts of Montenegro as Podgorica, Tivat and Ulcinj.

       

 

Figure 2. Government building of Vilayet Scutari  Figure 3. Government building of Vilayet 
Scutari,   (Shkodër) 1     (Shkodër), 2010 2

1  Photo taken by the author of the paper, 2010.
2  Kosova, P., „Monumentet historiko-Kulturore të Lidhjes së Prizrenit“, Prishtina 2004, pp. 37

ve yorumu, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri ile Kosova Devlet arşivleri tarafından hazırlanmış 
olan orijinal belegelerin tercümesi, yorumu analizi böylece ilk defa bu sunumda yayınlanacaktır. Bu 
sunumda sunulan arşiv malzemesinin tamamı, görsel ve kartografik belgeler, fotoğraflar, ve Kosova 
genelinde mimari tasarım krokilerini içermektedir.

Anahtar kelimeler: Mimari, Hükümet Konağı, 19.y.y. Osmanlı İmperatorluğu, Kosova Vilayeti, 
Tanzimat, Batılılaşma.

1. THE EMERGENCE OF WESTERN CONCEPTS IN THE OF OTTOMAN EMPIRE

Architecture and urbanism in the territory of the Ottoman Empire changed its shape and construction 
method, after the introduction of Tanzimat Reforms at 1839th. Reforms are being implemented in all 
aspects of life, in the in administration and governance, military, education and culture. Implementation 
of the reform has been implemented through division of the territory into smaller provinces known 
as the “Vilayet”. An important reason for the modernization and Europeanization of architecture and 
urbanism is decentralization of imperial administration by forming new administrative units/vilayets, 
in sandjaks and nahija, now located in separate buildings, built specifically for public purposes. 
„Vilajets“, has been divided the albanian territories into four units (four albanian vilayets). Destined-
level administrative division, leads to the requirement of construction of other public buildings, not 
only for vilayet centers but also in Nahiye (units smaller than Vilayet).

The Western concept of Ottoman rule begins with the Tanzimat reforms era, with the aim of 
modification of political, social and economic structure of the Ottoman Empire. As part of this process, 
new governance arrangements has been appearing. To our working interest are as well appearance of 
new styles of the design of Government Building, that starts to be constructed at 19 century onwards, 
buildings that meet the needs of the new governance system. Many public buildings as well as in rural 
areas (tasra)are constructed in the era of Tanzimat until the time of Republic. These government office 
buildings are those which are aimed to demonstrate the power of the state in every part of the country, 
and they have gained great importance. In this paper, the presentation of the government’s public 
buildings in Kosovo, the government office for the province/vilayet known as „Hükümet Konağı“ 
headquarters at Nahiye “Belediye,” we try to show these building in the light of documents kept in 
Turkish Govermental Archive .

1.1. City planning in the Ottoman Empire, the modernization 
The Ottoman Empire at the beginning 1839., via Tanzimat Declaration was oriented toward 

western reforms, where the city is the center of reforms. First efforts are focused on urban reforms, the 
beginning of modernization, through introduction of western-style in the Ottoman Empire.

The Ottoman Empire, oriented toward the West, achieves economic and social changes as a result 
of reforms, changing forms of trade and management of traditional trade centers that slowly begin to 
be shaped into new modern urban centers. Urban mobility is reflected in the width of the streets, new 
residential areas, social stratification in different areas.

Planning regulations, during these reforms were aimed at finding solutions to emerging issues. 
During the Ottoman Empire, cities were for centuries the same type. Governmental city reforms, 
oriented toward functionality and aesthetics started to be noticed, cities of reforms “bringing them in 
order”. 

Reputation for Westernization of Ottoman cities, belong to urban areas of 18th century such as 
Vienna and Paris, with wide streets, alleys of trees along them with western style high-rise buildings. 
Changes are shown as well via introduction of individual and public transport, reconstructions.

Entering into force of the laws and regulations under the influence of the west in the Ottoman 
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Figure 5. Photo of demolished 
government building(Hűkűmet Konaği) 
in Vilayet of Prizren1.

Figure 6. Government building 
(Hűkűmet Konaği) in Kosova Vilayet, 
center of Prishtina, 18962

2. ARCHIVED DOCUMENTS FROM THE OTTOMAN EMPIRE AS MEANS FOR 
INTERPRETATION

Architectural heritage of Kosova is not equally preserved, either as appearance or by the number 
of buildings. The course of history in a particular geographical situation, with frequent wars and 
destructions, were not favorable environment for a longer duration and preservation of buildings, that 
is the reason why most of them are dating back mainly only to the 19th century. Little is known about 
the medieval architecture of Kosovo, except buildings of Fortress (Kale) in Prizren. Among preserved 
architecture are mosques, sarays, tekkes, mejtefs, madrasas, etc. During the history, Kosova cities have 
gone through difficult and not in favor to urban renewal context stages, by destroying the urban natural 
design between mahallas, during the design and creation of residental modern new areas, trying to 
have as rectangular streets, often at the cost of destruction of all inherited. During the mid-19th century 
Kosova cities receive new architectural structures, by new methods of construction. In essence they 
were oriental yet with few other western characteristics like: multistory houses, shops with new doors 
and glass, oriental clothes start to modernize, known locally as “ala Franga clothes.”

The aim of this study is: To identify, analyze and then interpret the origin and development of 
architectural structure of public buildings and their reflections on the social and public life during the 
19th and early 20 in Kosova. From the research objectives, derived tasks of research:

•	 Analysing documentation of Kosova public building architecture of 19th century, archived in 
the main State Archives of Kosova in Prishtina and State Archive in Istanbul/Turkey.

•	 Collection of original design drawings of Public buildings (Administration/military, health 
care, schools, culture, commerce, etc.)

•	 Analysing art and skill to public building construction in the territory of Kosova, during the 
19th and early 20 century, Ottoman Empire in Kosova.

Archived documents that includes visual documentation and cartographic documents, photographs 
and sketches of architectural designs, reviewed for the purpose of the research first time in 2008, State 
Archive of Istanbul by the author to this study.

The need for a reinterpretation of architectural structures in the 19th century - early 20 century, no 
matter of the facts wether still remaining nor being destroyed, is essential for establishing a continuity 
of planning development and architecture influenced under the western style. Studies of visual archival 
documents, is of importance due to advancement of scientific researches in the field of architecture and 
urbanism of Kosova.

The Vilayet of Monastir (Bitolj)
In the year 1878 with a new administrative division of Vilayet of Monastir, becomes one of the 

main military, administrative, political and commercial centers.

Figure 4.  Government building of Vilayet Monastir (Bitolj) 1878.3

Administration building in the Vilayet of Bitolj built during the 19th by style, belongs to the 
neo-Classical style. Like other administrative buildings, built during the 1878th up to 1912 has a 
similar spatial architectural structure: the number of floors, basement, ground floor and first floor, 
symmetrically placed windows with more or less prominent frame, pilasters on the main facade (the 
main street) and smaller decor on the facade.

1.2.1. The Vilayet of  Janina
The Vilayet of Janina, was one of the four Albanian vilayets in the territory of Rumelia in the 

European part of the Ottoman Empire. Its territory included parts of today’s cities in Albania, eastern 
parts of present-day Greece, with the cities of Janina, Arta, Preveza, etc. In this Vilayet, during the 
19th century was the famous Ali Pasha Tepelena, its power is directly influenced the development of 
the economy in the albanian Vilayets.

1.2.2. The Vilayet of  Kosovo, with the center of Pristina (1878-1888. g.)
In the year 1868, Prizren became center of the Vilayet of Prizren. This Vilajet at that time was the 

biggest, which included four large Sanjaks as of: Prizren, Diber, Shkupi and Nish, in the year4 1871. 
From the year 1874, Vilayet of Prizren was abolished being replaced with Kosova Vilayet, with its 
headquarters in Pristina, as center of Kosova Vilayet from 1878. From 1888 until the 1912th when the 
city of Shkupi took the role of being the center of the vilayet after the pressures of Albanian insurgents 
against the Turkish government. Pristina city among its role as the most important trade center, was as 
well one of the biggest military centers in the Western Balkans.

3 ibid., pp. 37
4 Kalesi, H., “Prizren kao kulturni centar za vreme turskog perioda, Pristina, 1972, str. 98
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Figure 8. Map of Vilayet Prizren, September 1869. godine,  larger cities and existing roads 6

2.1.2. Construction and reconstruction of roads and bridges
During research in the State Ottoman Archives in Istanbul (BOA), was found important map, due 

to the importance on the construction data of new roads were shown. The map is made on May 1870 
by the Fischbach shown in Fig.10. Most of the road across Kosovo was built during this period, 290 
km. of new roads, connecting the major cities of Kosova. At the time of this map, 620 km of these 
roads were still unfinished as well as construction and repair of major bridges across the river Drin, 
shown in Fig.9. Drawings are of the author of the work (with source original maps BOA, HRT.0309, 
Fig.10)

Figure 9. Original Map of new roads on Kosovo Vilayet, maj 1870, during the Ottoman Empire7

6  Drawing done by the author of the paper, 2010. (source: the original map in Fig. 7)
7  Osmanli Basbakanlik Archiv, (BOA, HRT.0309), original, 2008g.

2.1. Documents taken during the Ottoman Empire
Ottoman archival documents are indispensable tools for studying not only the history but also 

other scientific areas; they document development path of civilization in territories under the Turkish 
rule from the 14th to 20th century. These documents were written in the old Ottoman-Turkish language 
with Arabic letters, which was the official language of state institutions in the Ottoman provinces, as 
well as in Kosova. 

Signing of the agreement on cooperation between the State Archive of Kosova and State Archive 
of the Ottoman archives in Istanbul 2004, opened the access to archived documents. The first book 
was published, where large fund of documents has not yet been explored. In this reserach paper would 
be elaborated many original scetches and drawings of building designs of govermental buildings, used 
by Vilayet of Kosova, approached by the author during the research. With the help of Kosova Archive 
was enabled research of the author at the National Archives in Istanbul, at the year of  2008.

2.1.1. Cartographic documents
Are providing important information, as a mapping display of Prizren Vilajet in the year of 1869, 

as well as map of constructed routs and roads in the territory of Kosova during the 19th century. About 
1,000 km. of roads are done as a major contribution to connection of Kosova with the neighboring 
countries in the region. In 1868 - Prizren became the center of Prizren Vilayet, at that time the biggest 
Vilayet which included four large sandjaks: Prizren, Diber, Skopje and Nis. Fig.7 and 8 are presenting 
map of Prizren Vilayet produced at 1870th.

Figure 7. Map of Vilayet of Prizren, September 1868.5

5  Osmanli Basbakanlik Archiv (BOA), kosova_308 (kosova harita2) 
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Figure 12. During a visit to the Sultan Resolve Kosovo, Pristina’s main street outside a 
Governmental Administration in Pristina, (“Hükümet Konağı”, Museum of Kosovo), 1911 10

2.1.4. Sketches of architectural projects
Sketches of architectural projects give us important information about introduced rules and 

regulations, which confirms that are of great importance for solving many problems in the last one 
hundred years, to the urban structure of cities, the buildings constructed under the influence of western 
architecture during the 19 th and early 20th century during Ottoman Empire in the territory of Kosova.

Figure 13. Layout of ground floor, Government’s headquarters in Pristina, (Hükümet Konağı, 
Museum of Kosovo),  original drawing. BOA (U.A.RES. 21/49)

10  BOA (Resim Kitab, C.5, 5512), Ibid, pp. 85

Figure 10. Map of new roads on Kosova Vilayet, center Prizren, maj 1870.8

2.1.3. Original pictures 
Photos of the architectural designs of public buildings in the Kosovo Vilayet, gave us important 

data on provision of different regulations, that confirms  up to date importance on problem solutions 
solving realized for 100 years, concerning urban structure of the cities, building structures constructed 
under the western influence in 19th and beginning of 20th century. 

Largest building constructed in 1878 to 1912th, not only in the capital of Pristina, but throughout 
the Kosova Vilayet, Government building (Hükümet Konağı). The date of construction and the 
architect of this building, during our research were not found until the date to this presented paper.

Figure 11. Building of Governmental Administration in Pristina, (“Hükümet Konağı”, Museum 
of Kosova), during a visit to Sultan Resat in Kosova,19119

8  Drawing of the author (source from original map BOA, HRT.0309), fig 9.
9  BOA (Resim Kitab, C.5, 5514), Vilajeti i Kosoves ne dokumentet arkivore osmane, pp.85
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Figure 16. Main facade of the government’s headquarters in Pristina, (“Hükümet Konağı”, 
Museum of Kosovo) original drawing. BOA (U.A.RES. 21/49)12

Original drawings of the design project for the construction of government building “Hükümet 
Konağı” building of the Museum of Kosova, are valuable documents for analysis and possible future 
interventions. This is building is the most representative in the territory of Kosova, from the period of 
the Ottoman Empire up to end of the 20th century. Building has undergone major changes during the 
interventions , due to the lack of source documentation, that is now avaliable. 

In 1975, building of “Hükümet Konağı” was given to the Museum of Kosova, after which has 
been prepared design projects of adaptation and reconstruction. Conceptual design done by arch. 
Mutnjaković 1977.yrs, from Zagreb, whereas the main design project was done by the Institute of 
Urban Planning and Design in Pristina. The documents from the last adaptation on 1975 were not 
found from 1975 not found, therefore instead of facsimiles method, was used authentic former state 
to reconstruct double staircases as an association to the original shape. The changes are large, done in 
an architectural structure and exterior of a building. Entrance porch to the old photograph was open, 
accentuated by the tympanum, as a valuable element in the evaluation of style buildings.

Another noticeable difference is set of loft above the first floor. Apart from the differences that 
have occurred during the development of the general project 1977, differences occur during the 
execution of the works, analyzes of the shapes of the window. In the preliminary design program, 
windows are rectangular in shape, and during the performance they change and get a new look.

12  Ibid, BOA (U.A.RES. 21/49)

Figure 14. Layout of the first floor, the government’s headquarters in Pristina, (Hükümet Konağı, 
Museum of Kosovo) original drawing. BOA (U.A.RES. 21/49)

Figure 15. Layout of the second floor, the government’s headquarters in Pristina, (Hükümet 
Konağı, Museum of Kosovo)11

11  Investigated material author of the paper during his stay in the archives in Istanbul (May, 2008g. “Devlet Arsiv, Istanbul ” ), original 
drawings, BOA (U.A.RES. 21/49)
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        Figure 19. Government building “ Hϋkϋmet Konagi ” in Prizren, (BOA, 2008)15

According to the map that was performed in 1913 it is clear that the facilities that are the subject 
of research existed on the same site. The key question of the location of the building (Fig. 18) due 
to the scale and size, indicated on the map above 1913, it can be assumed that she was in the second 
position (indicated on the map Ucumat, 1913.) That differs from the current location and does not 
match the original. The existence of this building is indisputable, because they found a picture from 
1880, though, the old inhabitants of Prizren is not remembered.

Figure 20. Analysis of existing buildings 2010yrs. by the town of Prizren in relation to the 
buildings marked on the map of 1913 .16

15 “Vilajeti i Kosovës në dokumentet arkivore osmane“, T.C. Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel Mudurlugu, Osmanli Arsiv Daire Baskanligi, 
Yayin Nu: 87, Istanbul, 200, pp. 20-21.
16 Map of Prizren, 12.02.1913. eng.M.Milosavljevic, eng.A. Stevovic, Original is in the Institute for teh protection of monuments, Prizren, 
2011. yrs.

Figure 17.  The main facade the government’s headquarters in Prishtina, year 188113

Figure 18. The main facades, Museum of Kosova, year 197714

2.1.5. Renovation of public buildings in Prizren after the Reforms of Tanzimat  
 Government - Administration Building, Building “Hϋkϋmet Konagi”, located on the site of 

today’s old mahala Bilbildere, her architecture is similar buildings in other centers Vilayet (Prishtina, 
Bitolja and Shkodra). The documentation is researched at the National Archives of Istanbul (BOA), 
found a photograph of the building with the inscription “Hϋkϋmet Konağı” in Prizren.

13 Hükümet Konağı, (Museum of Kosovo) original scetch, BOA (U.A.RES. 21/49)
14 Building of Museum of Kosova, original sketch of the preliminary design of adaptation and reconstruction of the building, the architect 
Andrea Mutnjaković, year 1977.
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Figure 24. Sketch plan of the 
government building in Mitrovica 

(Mitrovica “Hükümet Konağı” plan) 
(Kosova Vilayeti 2007: 235). 3

Figure 25.  Sketch plan of the building. 
Construction of the administrative 

building at the new centers by nahiya 
Kosovo (15 December 1897) (Kosova 

Vilayeti 2007: 226) 4

Figure 26. Layout drawings and street facade,
the building of Christian schools in the village Gotovište near Pristina (BOA, Ì.A2N 1316. B/2)

 CONCLUSION

 This research has been performed in the archives of Istanbul, with very large number of 
documents, available for research from the year 2004, so far with many unanswered questions 
regarding planning and construction activities undertaken in the territory of present-day Kosova 
during the Ottoman Empire.

 Valuable documents were found in archival documents, which provide us with important 
information, and of great importance for solving of many problems, arising these last hundred years, 
buildings constructed under the influence of western architecture during the 19th and early 20 century, 
during the Ottoman Empire in the territory of Kosova.

 After the independence of the Kosova, there is a need for scientific reinterpretation of 
historical facts, which have not previously been overlooked or interpreted. In this context, archival 

Figure 21. “Hükümet Konağı”, 
Prizren, (BOA) 

Figure 22. “Hükümet Konağı”,  Prizren, 1883

Regarding the best reserach of the existence of this big and beautiful building in Prizren, were 
done the analysis regarding making the same basis of the design of the building with the today called 
“Hukumet Konagi,” as per the drawings in the map of 1913.yrs. (fig. 20). 

Figure 23. The analysis of the existence of another object (now nonexistent) government building  
“Hükümet Konağı” in Prizren, indicated in a map of 1913th.

According to the analysis, it can be assumed that the present building “ Hükümet Konağı” is 
not inherited real government building, but it was demolished and then built a new one named not in 
correct way.. It was determined that the basis of the existing building of smaller dimensions (20x12m 
¹) of the building indicated on the map of 1913g. (20x12m ¹). Noticeable are other details that are not 
appropriate by the photos as a form basics, semicircular windows without light overhead, decoration 
etc.. Opinion of the author is that the real building is demolished as for the factory of today “Famakos.”

2.1.6. Construction of the office building in Mitrovica
 On the basis of the studied documents show that the government of Kosovo Vilayet applied 

to High Port of Ottoman Empire, for the amount of money that is needed and from what part of the 
budget, will use the completion of a government building in Mitrovica, which began collected by 
citizens. (29 March - March 1885.). The drawings represents a significant contribution to establishing 
the existence of characteristic elements Western influences. These are the first sketches of the original 
building, which had been unavailable to the present day, it is very important to preserve and protect 
the building typologies under the influence of Western architecture.
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ÖZET: 

Osmanlı padişahı II. Abdülhamit’in Aydın Vilayeti’nde yer alan Çiftlikat-ı Hümayunu’nun 
büyük bir kısmını İzmir Sancağı’na bağlı Torbalı Nahiyesi ile Tire Kazası’ndaki çiftlikler 
oluşturur. Sayıları 19’u bulan bu çiftliklerden birisi de o dönemde idari açıdan İzmir Sancağı 

Tire Kazası’na bağlı olmakla birlikte günümüzde Torbalı İlçe sınırları içinde yer alan “Mehşed 
Çiftlikat-ı Hümayunu”dur.  Meşhed Çiftliği ile ilgili olarak Torbalı Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan 
21 ve 22. Cilt zabıt defterlerinde bilgiler bulunmaktadır. Adı geçen kayıtlara göre, Meşhed Çiftliği’nin 
toplam arazisi 5570 mikyas/atik dönümdür.

 Bu çalışmada, Eylül 1299 senesi yoklama hâsılat defteri kayıtlarına göre 22. Ciltte yer alan 
“Meşhed Çiftlikat-ı Hümayun” arazilerinde belirtilen mevkiler saha araştırması kapsamında tespit 
edilmiştir. Yapılan alan araştırmasının sonucunda, tapu kayıtlarında geçen çiftliğe ait mevki isimlerinin 
büyük bir kısmının değişikliğe uğradığı  az bir kısmının ise  aynı kaldığı  tespit edilmiştir. 

Kelime anahtarı: Meşhed, Çiftlik, II. Abdülhamit, Mevki, Yerel tarih

A RESEARCH ON THE LOCAL HİSTORY ABOUT THE NAMES OF THE PLACES 
İN THE CHİFTLİKS İN THE PERİOD OF SULTAN ABDÜLHAMİT II: THE CASE OF 

TORBALI MEŞHED ÇİFTLİKAT-I HÜMAYUNU

ABSTRACT:
 The most parts of Sultan Abdulhamid II’s Çiflikat-ı Hümayun in Vilayet of Aydın were in Nahiye 

of Torbalı and Kaza of Tire; both belonged to Sanjak of Izmir. There were 19 chiftliks one of which 
was Mehşed Çiftlikat-ı Hümayunu, once upon a time an administrative unit in Kaza of Tire, but it is in 

II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ ÇİFTLİK ARAZİLERİNDEKİ
MEVKİ İSİMLERİ ÜZERİNE BİR YEREL TARİH ARAŞTIRMASI ÖRNEĞİ:

TORBALI MEŞHED ÇİFTLİKAT-I HÜMAYUNU

Necat ÇETİN
Milli Eğitim Bakanlığı / TÜRKİYE

research are extremely important for the improvement of scientific research in the field of architecture 
and urbanism in Kosova.

** Special gratitude for professional and moral support are going to Ms. Refike SÜLÇEVSİ, 
(Director of Dep. for Develop. Policy, the State Agency of Kosovo Archives)                                    
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ve Yeniköy çiftlikleri de hediye edilmiştir.  Sadrazam Mustafa Reşit Paşa Baltacı Manulaki’ye ait adı 
geçen çiftlikleri satın alarak bir sözleşme karşılığında Lamartine kiralamıştır.  Ancak Lamartine’in 
Türkiye’deki arazilerini5 işletmek için Fransa’da yaptığı tüm girişimler başarısız olmuş6 ve yapılan 
pek çok yazışmanın ardından 1852 yılında Osmanlı yönetimi, çiftliklerin Lamartine’e kiralanmasından 
vazgeçerek, kendisine hazineden 80.000 kuruş maaş bağlamıştır7.

  
 Akça Meşhed Çiftliği’nin XIX. yüzyılın ikinci yarısında da İzmir’in önde gelen Levanten 

ailelerinden Baltazilere ait olduğu görülmektedir8. Baltazzi ailesinden Aristi Beyin taht-ı tasarrufunda 
bulunan Akça Meşhed Çiftliği II. Abdülhamit döneminde Çiftlikat-ı Hümayun sınırları içersinde yer 
alan 19 adet çiftlikten birisidir.  Aristi’nin devlete olan borçlarına karşılık Çiftlikat-ı Hümayun arazisi 
haline gelen çiftlik ile ilgili Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki bir belgede çiftlik şu şekilde tasvir 
edilmiştir. 9

Meşhed Çiftliği

Kıymeti 
Binde 
Dört

Kıymeti 
Binde 
Sekiz

Cins-i 
Emlak

Mülk 
Numrosu

1000 - Harap Kule 34 - 1
- 30000 Değirmen 32 - 1

1500 - Bahçe… 34 - 1
146500 36000 Yekun - - -

Tarla 1 5297 346

Sebze 
Bahçesi 2 20 1

Otlak 3 8353 200

Çil ??? 4 2700 60

546500 36000 Yekun

Meşhet Çiftliği arazisine 19.yy. sonlarında Yunanistan-Yenişehir bölgesinden gelen muhacirler 
iskân edilmiş, gelen muhacirler Arslanlar Köyü’nü kurmuşlardır. Padişah II. Abdülhamit tarafından 
köye 1 Şaban 1310 tarihinde cami ve mektep inşa edilmiştir10. Çiftlik arazisinde yeni köyün kurulması 
birçok arazi isim ve mevkilerinin değişmesine neden olurken bu mevki adlarının çok azı bu güne 
kadar gelebilmiştir. Bu gün Meşhed Çiftlik arazisi üzerinde Meşhed dahil üç köyün tapulama sahası 
bulunmaktadır. Arslanlar Köyü bugün 19454689 m² , Eğerci Köyü ise 4987806 m²’lik alana sahiptir. 
Romanya ve Bulgaristan göçmenlerinin 1936-1940 yılları arası iskânı ile toprak sahiplerinde de büyük 
değişiklik olmuştur.  Köyün adı 1960 yılında Şehitler olarak değiştirilmiştir. 

5 Çiftliğin idaresine tayin edilen Baro’ya iyi davranılması emrinin yerine getirilmekte olduğuna dair Aydın Müşiri Halil Paşa’nın tahrirâtı 
hakkındaki yazı için bakınız: Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) A.MKT.UM. 12 / 82,  02/C/1266 
6 http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=683266&CategoryID=99.
7 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Taner Timur, “Lamartine, Osmanlı Devleti ve Burgazova Çiftlikleri”. Osmanlı Çalışmaları, İlkel 
Feodalizmden Yarı Sömürge Ekonomisine, V Yayınları, Ankara 1989,  225, ss. 221 – 323.
8  Hilal Ortaç, “Batı Anadolu’da Bir Büyük Toprak Sahibi Levanten: Baltacı Manolaki”, Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt: XXV, Sayı:1, 
Temmuz    2010. s. 319-336.
9BOA, İ DH  888 / 70681,  12  Şaban 1300
10 Necat Çetin, “Torbalı Camii Şerif Kitabeleri 1-2”, Büyük Torbalı Gazetesi, 20/21 Aralık 2006, Yasin Kayış, Aydın Vilayet Salnamelerinde 
Torbalı ve Sultan II. Abdülhamid’in Hayır eserleri, Torbalı Belediyesi Yayını, İzmir, s. 116. 

Torbalı District today. There are some information about this chiftlik in the archives of the Directorate 
of Title-Indeed in Torbalı District, volume 21 and 22. According to this records, it had totaly 5570 
mikyas/atik dönüm (about 1400 acres).

In this study, it is tried to fix the lands of Mehşed Çiflikat-ı Hümayun talked about in the profit-
books of September 1299(yoklama hasılat defteri), volume 22 with the help of a field-work. It is 
noticed that most names of the places in the chiftlik has been changed, but a few’s remained the same.

Key words: Meşhed, Chiftlik, Sultan Abdulhamit II, Place, Local History

⃰  Yöre yerel tarih araştırmacısı-uzman tarih öğretmeni ve okul müdürü   Torbalı- İzmir; (cetin.
necat@gmail.com)

Giriş: 
Osmanlı padişahı II. Abdülhamit’in Aydın Vilayeti’nde yer alan Çiftlikat-ı Hümayu’nun büyük 

bir kısmını İzmir Sancağı’na bağlı Torbalı Nahiyesi ile Tire Kazası’ndaki çiftlikler oluşturur. Sayıları 
19’u bulan bu çiftliklerden birisi de o dönemde idari açıdan İzmir Sancağı Tire Kazası’na bağlı olmakla 
birlikte günümüzde Torbalı İlçe sınırları içinde yer alan ‘Mehşed Çiftlikat-ı Hümayunu’dur.  Meşhed 
Çiftliği ile ilgili olarak Torbalı Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan 21 ve 22. Cilt zabıt defterlerinde 
bilgiler bulunmaktadır. Adı geçen kayıtlara göre, Meşhed Çiftliği’nin toplam arazisi 5570 mikyas/atik 
dönümdür.  Bu çalışmada, Eylül 1299 senesi yoklama hasılat defteri kayıtlarına göre 22. Ciltte 
yer alan “Meşhed Çiftlikat-ı Hümayun” arazilerinde belirtilen mevkiler saha araştırması kapsamında 
tespit edilmiştir.  Yapılan alan araştırmasının sonucunda, tapu kayıtlarında geçen çiftliğe ait mevki 
isimlerinin büyük bir kısmının değişikliğe uğradığı az bir kısmının ise aynı kaldığı tespit edilmiştir. 

Çalışmada bölgedeki çiftlik arazilerini gösterir 16 Kanun-u evvel (1)300 tarihli Mülazım evvel 
Musa Kazım ve Binbaşı Mehmet Şevket tarafından hazırlanan haritanın Latin harflerine çevrilen 
1970 yılı suretinden ve 1/25.000 ölçekli 1934 yılı baskılı bölge haritasından da yararlanılmıştır. 
Meşhed Çiftliği arazisinde bugün Şehitler, Eğerci ve Arslanlar köyü olmak üzere üç köyün arazileri 
bulunmaktadır. Çiftlikleri gösteren haritada Arslanlar Köyü daha kurulmadığı için görülmemektedir. 
Mevkii isimlerinin bazıları aynen devam etmektedir. Örneğin: Kiremit ocağı, Killik, Kamışlık, Fetrek 
Çayı gibi... Bazı mevkilerin ise yeri tespit edilememiştir. 

Meşhed Çiftliği hakkında kısa bilgi: Osmanlı kayıtlarında ilk defa Akçe Meşhed olarak köyün 
adı 1530 yılı tapu kayıtlarında geçmektedir. Kayda göre Akça Meşhed karyesinde hane sayısı 46, 
mücerred: 18, hatip: 1 ve toplam hasıl: 10500’ dür1. Köy camisinin önünde bulunan Hicri 1217 tarihli 
bir çeşme kitabesinde “Taşlızade” ailesinden hayır sahibi olarak bilgi vardır2. Taşlızade ailesinin 
Torbalı’ya bağlı Yazıbaşı, Saipler köylerinde de çeşme kitabelerinin de bulunması, bölgede etkin bir 
aile olduğu izlemini vermektedir3. Tire Kazası’nın köylerinden olan idari birimden 1833 yılında 266 
kuruş, 1844 yılında ise 4420 kuruş vergi toplanmıştır4.  

Akça Meşhed Çiftliği 1848 yılında Fransa’da uğradığı seçim yenilgisinden sonra maddi sıkıntıya 
düşen Fransız şair ve romancı Lamartine kiralanmasıyla ünlüdür.  Bütün müştemilat ve meralarıyla 
birlikte yaklaşık 20.000 dönümlük Akça Meşhed Çiftliği’nin yanı sıra Fransız şaire,   Tulum,  Hayrettin 

1  166 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri Hicri–937/ Miladi 1530, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı 
Arşivi Daire Başkanlığının Yayın No: 27 Defter-i Hakani Dizisi: II Ankara 1995. s.373-377. Necat Çetin, “1530 Yılı Anadolu Muhasebe 
Defterine Göre Torbalı Çukurundaki Köyler”, Büyük Torbalı Gazetesi, 14 Mart 2009.
2 Sahib-ül- hayrat vel-hasenat İbrahim Ağa… Sene: 1217. Bakınız: Necat Çetin, Torbalı Çukurunda Bulunan Osmanlıca Köy Cami- Çeşme 
Kitabeleri (II), Gazetem Torbalı, 6 Haziran 2008.
3 Taşlızade ailesi bu gün “Taşlıoğlu” soyadıyla Torbalı Yazıbaşı’ndadır.
4 A.Munis Armağan, Tire ekonomi Tarihi, Tire Ticaret Odası yayını, İzmir, 2010, s.90.

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=683266&CategoryID=99
mailto:cetin.necat@gmail.com
mailto:cetin.necat@gmail.com


352 353

KONGRE BİLDİRİLERİ

Arşiv Dairesi BaşkanlığıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Deli Ali yeri: Koca çamlı ormanlık ve Deli oğlu Hüseyin tarlası ve halka ormanlık25

İbrahim yeri: Menderez  ve kuyulubaşı ve irim ve dere ve Ali kethüda tarlası
Ali kethüda yeri: Molla İbrahim tarlası ve irim ve Menderez ve Ketirlioğlu ve kum geçidi26

Sebze demekle: İzmir Caddesi ve çiftlik ve Meti Mehmet konağı ve halka ormanı ve Ali Kethüda 
tarlası

Şu anki mevki adları27: Meşhed (Şehitler): Orman, Yahudi yerleri, Zincirli kuyu, Koca geçit, 
Mercan Ağa tarlası, Dibektaşı, Maşat bağları, Kırlar, Sıtma kuyuları, ARSLANLAR: Değirmen altı, 
Ayvalı, Atalanı, Karasuz, Torpak ormanı, Akgöl, Kürtler mezarlığı, Hacı Abdullah, Eski göller, Köpek 
pınarı, Yeni hisseler, Akağaçlar, Pınaraltı, Milli tarlalar, Arap mezarlığı altı, Gudana mezarı, Kale 
altı, Düz pırnarlık, Killik, Top tepe, Maşat bağları, Bahçe arkası, Çam altı, Yonca tarlası, Dibektaşı, 
Kiremit ocağı, EĞERCİ: Kır harmanlar, Papaz tarlası, Kamışlık, Gavur geberikleri, Sıtma kuyusu, 
Kiremit ocağı, Harun ormanı, Koru, Hasan Efendiler, Havuzlar.

 
Sonuç ve değerlendirme: Kayıtlarda geçen mevkiler ile bu gün aynı arazi üzerinde tespit edilen 

mevkiler arasında çok az mevki isminin devam ettiği görülmektedir. Çiftlik arazisinde bu gün üç köyün 
arazileri bulunmaktadır.  Mevki isimlerinin değişmesinde en önemli etkenin Balkan muhacirlerinin 
yeni köy kurması ve iskân olmasından dolayı düşünülebilir. 

25 Deli oğlu Hüseyin tarlası mevki olarak devam etmektedir.
26 Molla İbrahim tarlası Çırpı Köyü ile Arapçı (Pamukyazı) arasındaki ovadaki araziler olduğu ifade edilmiştir.
27 Alan araştırması sırasında bilgilerini paylaşan Arslanlar Köyü’nden Sayın Hayati Erdoğan’a teşekkür ederim.

Mevki adlarının yazılı olduğu tapu zabıt (yoklama hasılat) defterinin incelenmesi: İlgili 
zabıt defteri bu gün Torbalı Tapu Sicil Müdürlüğü arşivindedir.  II. Abdülhamit dönemindeki Eylül 
1299 tarihli tapu zabıt (yoklama hasılat) defteri kaydında11 çiftlikat arazisi mevkileri ve hududları 
mikyas-ı atik / dönüm olarak verilmiştir. Mutasarrufu “Sultan Abdülhamit Han” dır. Arazinin toplam 
dönümü 5.570 dönümdür. Kayıtlar defter 74. sayfa sıra numarası 35’den başlayıp 49’da bitmekte, 
sayfa 75 ise sıra numarası 50’den başlayıp 51’de bitmektedir. Her sıra numarasındaki arazinin kıymeti 
12.000 olarak verilmiştir.  Burada kıymet olarak her hangi bir değer verilmemiştir. Muhtemelen kuruş 
olmalıdır. Arazisi cinsi tarladır. Mutasarrufu bölümünde “Abdülhamid’in Baltacızade Raşid’in yekün 
hazine-i maliye namına istira olunub bedel-i mahsusu mukabilinde emlak-ı mahsusa Abdülmecid’e 
ilave olunduğundan senedatdın ve tam-ı tahriri mikdariye olarak itası 25 Haziran 1299 tarihinde 
vergiyi emanetten kalan tahririratında beyan-ı mucibince” ibaresi bulunmaktadır12.  

Kayıtlarda geçen Meşhed Çiftliği’ndeki mevkiler ve sınırları13: 
Ali Kethüda yeri: Sebze bahçesi ve İzmir Caddesi14 ve Çoban Kuyusu ve su yolu ve Despuro (?)

tarlası15, 
Despuro   yeri: Ali Kethüda yeri ve İzmir Caddesi Kır Kuyusu ve Torbalı Caddesi ve Gurgur 

Değirmeni16

İzmirli Mehmet yeri: Kör İrim ve Torbalı Caddesi ve ormanlık ve mezkur çiftlik17

Ali Bey yeri: Mercan Ağa tarlası ve köprü ve Evlan Caddesi ve değirmen arığı ve İzmir Caddesi
Mercan Ağa yeri: İzmir Caddesi ve Killik yolu18 ve Fetrek Çayı ve Ali Bey oğlu tarlası
Kamışlı oğlu yeri: Mercan Ağa tarlası ve İzmir Caddesi ve değirmen yolu ve Çaybaşı karyesi 

caddesi19

………….: Kamışlıoğlu ve Killik hududu ve Kiremit Ocağı ve Torbalı Caddesi20

Kırlı Mehmet yeri: Dülger tarlası ve İzmir Caddesi ve Esnaf oğlu Hüseyin ve Eğrince Karyesi 
hududu21

Esnafoğlu: Eğrince Karyesi Hacı Mehmet ve Tireli Mehmet ve Kırlı Mehmet tarlası
Tireli Mehmet yeri: Torbalı caddesi, Kır kuyusu ve İzmir Caddesi ve tarik-i am
Köprü alanı: Çalılı Ormanlığı ve Martaraz  ve su arığı ve Akyol alanı22,
…..alanı: Su arığı ve Kiremit Ocağı ve Cıraoğlu ve kocaman ormanlık ve Kızılcaburgaz tarlası23

Kara Veli Hüseyin yeri: Köprü alanı ve Deli Ali oğlu tarlası ve kocaman ormanlık ve halka 
ormanlık24

11 Torbalı Tapu Sicil Müdürlüğü arşivi, cilt 22, sayfa 74/75. Kayıtlar Torbalı Asliye Hukuk Mahkemesi hakimliğinin tarafımı bilirkişi  olarak 
ataması sonucu Esas no: 2003/251  Karar no:2003/606 dosyaya yazılan bilirkişi raporu ekindeki kayıtlardan yararlanılmıştır.
12 Kayıtların üzerinde 1936-1940 yılları arasında Romanya ve Bulgaristan’dan getirilen göçmenlere dağıtılan arazilerin parsel numaraları 
yazılıdır.
13 Kayıtların ekte Latince çevirisi sunulmuştur.
14 1934 yılı haritada gösterilmektedir.
15 Alan araştırması sırasında bu mevkilerin Meşhed (Şehitler) ile Eğerci Köyü arasında kalan köye bitişik bölümdeki “Sıtma Kuyusu” olarak 
adlandırılan mevkiler olduğu tahmin edilmiştir. 
16 Gurgur Değirmeni Arslanlar Köyü içersinde bulunan ekteki 1300 tarihli haritada “Çiftlikat-ı Hümayun Değirmeni” olarak geçen köyden 
Mehmet Ağalara ait olan değirmendir. Bu bölümdeki arazilerin Eğerci Köyü tarafında Fetrek Çayı yakınındaki bu gün “Kır Tarlaları” olarak 
adlandırılan bölgede “Papaz Tarlası” mevkisi olduğu tahmin edilmektedir.
17 Bu bölgesinde Eğerci Köyü ile Meşhed arasında eksiden olan ancak bugün tarla haline getirilmiş bulunan “Ormanlık-havuz Ormanlığı” 
mevkisi olduğu tahmin edilmektedir.
18 Killik ve Fetrek Çayı mevkii ismi olarak bugün devam etmektedir.
19 Mercan Ağa tarlası bugün Arslanlar Köyünde bulunan değirmen yakınındadır.
20 Kamışlık: Eğerci Köyü ile Meşhed arasında Bayındır ilçesine giden yolun bulunduğu alandır. Kiremit Ocağı ise Eğerci Köyün 
yakınlarında “Havuzyanı” mevkiindedir.
21 Eğerci Köyü (Batı) tarafı.
22 Bu bölüm Meşhed Köyü’nün doğu tarafına düşmektedir. Bu gün bu bölgeye “Akgöl Balıkdağı” mevkisi denilmektedir.
23 Arslanlar Kızılcaburgaz  Torbalı Bayındır demiryolu hattı bölgesindedir. Kızılcaburgaz Köyü dağılan köylerdendir. Köyün olduğu yere 
“Eskiköy içi” denilmektedir. Ormanlık bölgeye “Palalık Orman” mevkisi denilmekte olup diğer ismi “Köy tarlasıdır. Çünkü orman tarla 
haline getirilmiştir.
24 Yaşlılar Deli Ali tarlasının Çırpıköy tarafında bulunan bölge olduğunu ifade etmişlerdir. 
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Torbalı Tapu Sicil Müdürlüğü arşivi tapu defterleri Cilt 22, sayfa 74.

Çiftlikatın ne şekilde edinildiğinin kaydı (22. Cilt, sayfa 74)
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Çiftlikleri gösteren 16 Kanun evvel (1)300 tarihli haritayla ilgili der kenar notları (Torbalı 
Belediyesi Kent Arşivi)

Torbalı Tapu Sicil Müdürlüğü arşivi tapu defterleri Cilt 22, sayfa 75

Çiftlikleri gösteren 16 Kanun evvel (1)300 tarihli haritanın Meşhed Çiftliği bölümü (Torbalı 
Belediyesi Kent Arşivi)
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The purpose of this paper is to analyze on the one side the main transformations appeared in 
the Toponymy of the Dobrogean space, duringthe Ottomanand Romanianadministrationsince 
1930 and on the other hand the analysis of the content and the importance of the documents 

within the Title Deeds Collection preserved at the National Archives of Romania, emphasizing the 
condition of the Turkish toponymy during the final period of the Ottoman administration in Dobro-
gea.

Dobrogea is one of the most interesting Romanian geographic areas considering its variety and the 
succession of the events developed here: From the Greek cities established here in the first half of the 
7thcentury, to the Roman domination starting in the First century, than to the Byzantine Empire and 
Bulgarian Kingdom, to the Ottoman Empire and finally a Romanian province in 1878.    

The reality of the Dobrogean space leads to the necessity of a personal name. To name an object, 
a person or a place is to confirm its existence. It also means offering a new life to a word that becomes 
name, to acknowledge its individuality. To create, to use and to register a name is to transform this 
name in a mean of communication and to offer it a privileged place in the collective memory. 

The toponymy as tool of communication must be subjected to certain standards to ensure prop-
erly their basic function-to localize and to orientate. In the same time, the toponymy offers the infor-
mation transmitted by the respective territory under numerous faces, tells its entire history, geography, 
reveals its beauties, hopes and fears. The toponymy becomes a witness of the region in its space and 
time dimensions.  

It must be specified that a study on the Turkish toponymy in Dobrogea was never made in the 
Romanian historiography. Also, it should be noticed the lack of any paper presenting the toponymic 
layers from the Dobrogean territory. This aspect is important because” the study of the toponymy must 
be at the basis of the history of the human settlements. The toponymy offers precious information on 
the manner of succession of the population mainly for these territories where, during centuries, many 

TURKISH TOPONYMY VERSUS ROMANIAN TOPONYMY. TITLE DEEDS 
COLLECTION FROM THE NATIONAL ARCHIVES OF ROMANIA 

Claudiu -Victor TURCİTU
National Archives of Romania / ROMANIA

Mevki isimlerini gösterir 1934 yılı 1/25000 ölçekli bölge haritası
(Torbalı Belediyesi Kent Arşivi)

1934 yılı baskılı 1/25000 ölçekli haritada mevkilerin gösterimi (Torbalı Belediyesi Kent Arşivi)
(Altları çizgili olan mevki adları bugün kullanılan ancak haritada belirtilmeyen yerler olup 

tarafımca eklenmiştir.)

(Footnotes)
1  Veriliş sebebi.
2  Kullanıcısı.
3 Sıra no / Tarihi.
4  Bedel-i Misil-Bedel-i Müzayede.
5  Çatılı bina.
6  Samanlık - Hayvan damı.
7  Vakıf geliri.
8  Tarih/sıra no .
9  Araştırma sahasında Eğerci Köyü bulunmaktadır. Söz konusu köy Eğerci olmalıdır.
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As consequence of the decisions of the Berlin Congress (1/13, July, 1878) the independence of Ro-
mania is recognized and Dobrogea was granted to the new state. Considering that the larges minority 
was the Turkish-Tatar, their traditions and religion were protected: Mahometan tribunals for succes-
sion issues and marriages were established; in the Army were established troops and special companies 
consisting exclusively on Moslems with a uniform with fez and turban. In 1889 a Moslem company was 
sent to be part of the 10th of May parade in Bucharest9.

The measures undertaken by the Romanian govern regarding the emigration of the Turks that 
run away because of the war lead to certain reactions: the Turkish refugees from Bulgaria asked the 
permission of the Prime Minister Ion Bratianu to settle in the deserted villages of the Cerghez or other 
localities in Dobrogea with Turkish population10.

Soon after the establishment of the Romanian administration statistics were made. In the autumn 
of 1878 the representatives of the Ministry of Cults and Public Education made a statistic table for 
the localities from the North and Center of Dobrogea. According to this table the localities: Agighiol, 
Caraclia, Ienisala, Mehmetchioi, Meidanchioi, Sarighiol, Sabangia, Șaban, Zebil11 are entirely inhabited 
by Romanians. The localities inhabited in majority by the Romanians are more numerous, but these 
9 localities have Turkish names. The statistics from the next year, 1879, established that from a total 
of 222565 inhabitants in Dobrogea, 134 662 were Moslems, hence more than half12. Alexandru P. Ar-
bore publish in his book the names of the 10 localities inhabited exclusively by the Turks: Hoșcadân, 
Acargea, Vallali, Danlinchioi, Mustafaci, Ierebiler, Carachioi, Amzaci, Hasiduluc și Lazmahale13.These 
statistics belong to some private persons.The statistics made by the Romanian govern for 1890-1911 
and the national census from 193014 present the following situation:

Year P  Romanians Turks and Tatars 
1890 189 959  72 422   42 538  
1900 261 490  120 691   39 490  
1911 333 275  186 334   35 922  
1930 237 031  147 042   36 099  

    
Romanians                                                             Turks &   Tatars

It is noticeable the same trend as in the past decades of decreasing the number of the Turk-Tatar 
minorities caused by the emigrations, as well as the increased number of the Romanian population due 
to natural growth and colonization. 

9 M.D. Ionescu, Dobrogea în pragul veacului al XX- lea, București, 1904, p.503. 
10 National Archives of Romania, Ministerul de Interne, Divizia Comunală, file 265/1878, p.128.
11 Idem, file 226/1878, p.301. 
12 Alexandru P. Arbore, Contribuții..., p.234
13 Alexandru P., Arbore,op.cit., p.235. 
14 C. Brătescu, Două statistici…p.60

peoples speaking different languages passed and mixed”1. 
The rich and expressive Turkish toponymy in Dobrogea may offer an inter-disciplinary analysis of 

the social stratification and professional structure of the Turkish-Tatar population in the area, the his-
torical events registered by the memory of the community, geographic and topographic characteristics, 
but also the relation between the denominative tradition and the ethnic, social and demographic reality 
in the field in different periods. 

We notice that for the period of Ottoman administration in Dobrogea the most ample presen-
tations on the Dobrogean toponymy are those from Seyahatname / Travel Notes  by Evliya Celebi. 
He mentions the village Ghiuiumlu, inhabited entirely by the Turks, the cities Caraharman, Babadag, 
Cara-Su, Cara Murat. Going south he reaches the Turkish villages Biulbiul and Turnagi2. 

Due to its geo-strategically position, starting from the second half of the 19th century, Dobrogea 
becomes one of the military operations theaters within the Russian – Turkish wars. Consequently a 
large number of people will leave the villages. Hence, at the end of the Russian-Turkish war from 1828-
1829 the population of Dobrogea has been reduced to 40000 inhabitants3,”the Christians had been 
decimated by the Turks, and the Moslems were destroyed and scattered by the Russian troops”4. 

This war has been followed by a period of calm, without any military confrontations, and in 1834 
the population of Dobrogea will be 1000005.  

As a result of the above presented the population of Dobrogea grew significant after 1829; Ion Io-
nescu de la Brad’s statistics from 1850 specifies a number of 4800 Turkish families, 2225 Tatar families 
and 4656 Romanian families6. The number of the Turkish-Tatar population is larger than the Roma-
nian population. In 1856-1857, after the Crimean war, a numerous group of Tatars came to Dobrogea 
and established the city Medgidia, named after the Sultan Adbul Medjid. This city had a population of 
12000 inhabitants, as well as the villages Caraibil, Sarinasuf, Beibuceag and Murighiol7. 

     

Several specifications pertaining to the ethnic composition of the localities with Turkish names 
are necessary. In 1870 the Transylvanian Nifon Balanescu,  responsible for the organization of the 
Romanian schools in Dobrogea, noticed that the Romanian were in majority or even the only inhabit-
ants in Sabangia, Calica, Sarighiol, Sarinasuf, Zebil, Meidanchioi, Topalu, Vlahchioi, Aliman, Cuzgun, 
Caranlâc, Beilic, Coșlugea și Câșla8.

1 Vasile Frățilă, Lexicologie și toponimie românească, Bucharest, 1987, p. 103. 
2 Evliya Celebi, Seyahtname,”Analele Dobrogei”, II, 1919, p.134-149.
3 Alexandru P. Arbore, Contribuții la studiul așezărilor tătarilor și turcilor în Dobrogea, ”Analele Dobrogei”,II.,2, 1920,p. 13.
4 Tudor Mateescu, Mențiuni despre ruinele din satele dobrogene în actele ”Comisiei de parcelare a Dobrogei”,”Revista Arhivelor”, X, .2, Bucha-
rest, 1967,p. 241.
5 Mehmet Ali Ekrem, Din istoria turcilor dobrogeni, 1994, p.12. 
6 C. Brătescu, Două statistici etnografice germane în Dobrogea,  ”Arhiva Dobrogei”, vol. II, nr.2.,1919, p.65.
7 Alexandru P. Arbore, Contribuții..., p.229.
8 ”Analele Dobrogei”, II, 1928, p.337.



366 367

KONGRE BİLDİRİLERİ

Arşiv Dairesi BaşkanlığıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

All these cases reflect the fact that approaching toponymy exclusively linguistic is definitely un-
productive, if not confusing. 

Even though the Ottoman Title deeds (Tapiuri) are generally considered as irrelevant, these are 
important not only for the types of possession of land in the Ottoman Empire, but also for the differ-
ent categories of taxes, and mainly for the research of the Turkish toponymy in Dobrogea, that, as we 
presented above, after 1878 tended to disappear or to be replaced due to geo-political reasons. 

The Turkish names in Dobrogea, now vanished from the current maps, are still preserved in the 
Title deeds (tapu senedi) from the repositories of the National Archives of Romania. These documents 
are important because “the toponymy can be considered a real archive where is preserved the memory 
of some many events, facts less or more important that happened in the past and impressed the people’ 
soul”24. 

TheTitle Deeds(Tapiuri)collection preserved by the Department of Medieval Archives, Personal 
Funds and Collections of the National Archives of Romania contains over 200000 archival pieces, about 
33 running meters between 1843-1879. These title deeds reflect the Turkish toponymy of Dobrogean 
villages and the onomastics in this geographical area during the last period of the Ottoman adminis-
tration when Dobrogea became part of the sangeac of Tulcea. Unfortunately, the lack of specialists in 
Turkish-Osman writing made the processing of the documentary information within these sources 
very difficult. Currently this collection is almost ready to be made available at the study room. In 2013 
will be ready a Toponymic index of Title Deeds collection (for Tulcea and Constanta). This Index will 
be the first tool of research for the documents of the above mention collection.

The Toponymic Index of theTitle Deeds collection contains the name of the village from the 19th 
century in Turkish and Romanian, the location of the village during the Ottoman administration (ante 
1878), and Romanian (post 1878), and the current name. The geographic reality required a Table of 
correspondence at the end of the index containing the name of the 352 Dobrogean localities in 19 
century, according to the administrative structure from 1973 (211 localities in Constanta county and 
141 in Tulcea county) with the names from the 19 century as resulted from the Romanian documents 
and the title deeds. In this manner there were emphasized the villages established in the 20th cen-
tury. Among these we may mention: in Constanţa the villages Eforie Nord and Eforie Sud, Satu Nou 
(commune Mircea Vodă), Saligny (commune Mircea Vodă), 2 Mai (commune Limanu) and in Tulcea 
villages Bălteni (commune Mahmudia), C.A.Rosetti (com. C.A.Rosetti), Mila 23 (commune Crişan), 
Pătlăgeanca (com. Ceatalchioi), Vulturul (commune Maliuc).  

The title deeds from the National Archives of Romania reflect the multicultural reality and the 
ethnic multitude of Dobrogea within a context when the national states emerged in the Balkans. Hence, 
the geographic space of Dobrogea appears at a simple lecture of the names of the localities as “a space 
of synthesis´ for the linguistic diversity.

We find necessary to present the diversity of the etymologic origin of the Dobrogean toponymy. 
As a general characteristic we noticed that the Romanian names and the Turkish names are equally 
presented. This phenomenon is explained on the one side by the fact that after the establishment of 
the Ottomans in Dobrogea, mainly after the Crusade in 1444, the colonization of the Turkish-Tatar 
elements initiate the change of the toponymy, and on the other side by the period of time when the 
documents from the Title deeds collection were issued- the final period of the Ottoman administration 
in Dobrogea. 

Hence, we mention: 
Atmaca25 (today, village Atmagea, comuune Ciucurova) <tr. atmaca = hawk
Kalfa26 (today, village Calfa, commune Topolog) < tr. kalfa = master

24 Iorgu Iordan-Toponimia românească, Bucharest, 1963,p.2. 
25 National Archives of Romania, CollectionTapiuri, LX
26 Ibidem,CXXIII/1

The alteration of the demographic status in the area (the decrease of the Turk-Tatar population 
and the increase of the Romanian population) lead to a change in the vision of the Romanian authori-
ties on the foreign names of the Dobrogean localities. Even though the naturalization of the foreign 
names was suggested in 1887, concrete measures had not been noticed until the interwar period. 

The most remarkable researcher on Dobrogean toponymy was Constantin Bratescu, professor at 
the Normal School in Constanta and the director of the review “Analele Dobrogei”. In his article”Două 
probleme dobrogene: colonizare, toponimie” it is analyzed the necessity to change the Turkish names15. 
He noticed that on the Dobrogean territory, mainly on the part towards the Black Sea, the toponymy 
is Turkish: Murfatlar, Hasancea, Omurcea, Enghez, Topraisar, Edilchioi, etc and this is not in concord-
ance with “the historical changes and the demands of our conscience”16 and he suggested criteria for 
changing the old Dobrogean names, mainly the Turkish. According to these criteria the Turkish names 
from the Ottoman administration period should be translated if the name relates to a characteristic of 
the place and if translated becomes “nice”17, meaning to be pleasant and easy to pronounced: Biulbiul 
will become Privighetoarea (the Nightingale), but it should be changed to Ciocârlia (the Lark) because 
there are no nightingales in Dobrogea. Also, the Turkish names that can not be translated will be re-
placed by names indicating a characteristic of the place or historical names related to Dobrogea (like 
Traian, Mircea Vodă).

Most of the names suggested by Constantin Bratescu for Dobrogea were included in a bill draft 
in 192418. Even though the bill was not adopted in 1924, the issue of toponymy in Dobrogea was very 
much debated; the mayoralties should address suggestions for the new names to the Prefectures. Con-
stantin Bratescu was very dissatisfied with the result of these activities because some of the mayoralties’ 
suggestions were political; others were – according to Bratescu- ridiculous: seven villages asked to be 
named”General Averescu”, three”Take Ionescu”, others „Argetoianu”19.

But not all the experts of that time shared his opinions. For instance, Constantin Moisil sustained 
that the old names of the localities are impregnated in people’s conscience, in spite of the authorities’ 
efforts. He said that the new colonists receive the names settled by the natives and transmit these names 
to the future generations. All the villages in Dobrogea, except few officially established, developed on 
the ruins of the old villages and preserved the names. The case of Calachioi village is typical: although 
it was entirely rebuilt by Romanian veterans and officially named “General Grant”, the tradition was so 
deep impregnated in the conscience of the inhabitants of neighboring villages that the name Calachioi 
was preserved20.

A total different opinion from Bratescu had the well-known Romanian philologist Iorgu Iordan. 
He believed that there is no much difference between the changes sustained by Bratescu in the review   
”Analele Dobrogei” and those of the Latinists that wanted to eliminate all the foreign elements21. 

In 1930 the Parliament voted the Law to change the foreign names in Dobrogea and the new 
names were those suggested in 1923-1924. 

The new names were not imposed in all cases: on 7th of February, 1939 the mayor of Cumpana 
notified the Prefecture that the name Cumpana was changed to Hasiduluc22, the old name, by the Royal 
Decree no 4036 of 9th0f December, 1938. A similar situation was in Basarabi where the mayor asked 
the priest to intervene in order to restore the old name of Murfatlar “due to the vineyards and the good 
quality products known abroad”23.

15 C. Brătescu, Do uă probleme dobrogene: colonizare, toponimie, în Analele Dobrogei, nr. 1., 1920, p.128. 
16 C.Brătescu,Două probleme….p.131. 
17 C.Brătescu,Două probleme…, p.140.
18 National Archives of Romania, Preşedinţia Consiliului de Miniştri, file 3/1924, p.3. 
19  C. Brătescu, Noile denumiri de sate din Dobrogea veche, ”Analele Dobrogei”, V, 1926, p.134. 
20  Constantin Moisil, Lupta pentru apărarea drepturilor românești asupra Dobrogei,”Arhiva Dobrogei”, vol.II, 2, 1920, p.160.
21  Iorgu Iordan, Încercare de bibliografie toponimică românească, Buccharest, 1928, p.12. 
22 Constanţa County Department of National Archives,fond Prefectura județului Constanța, file 8 / 1939,p. 26. 
23 Ibidem,,file 21/1940, p. 11.
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VIII.OTURUM

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. İdris BOSTAN

Prof. Dr. Géza DÁVID
Osmanlı Macaristan’ı Örneğinde Tımar Ruznamçe Defterlerinin Önemi

Prof. Dr. Adnan GÜRBÜZ
Osmanlı Klasik Döneminin Kale ve Mustahfızân Defterleri

Doç. Dr. Erhan AFYONCU
Biyografi kaynakları olarak Timar Ruznâmçe defterleri

Doç. Dr. Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ
Askerî Tarih Araştırmaları Bakımından Timar Ruznamçe Defterleri’nin Önemine Dair Bazı Görüşler

Congaz27 (today, village Rândunica, commune Mihail Kogălniceanu) < tr. congaz= bug
Nalbant28 (today, Nalbant, village and commune) < tr. nalbant= blacksmith
The Slavonic influence is present mainly in the localities from the Danube Delta, together with the 

Romanian and Turkish influence: 
Camena29 (today village, commune Baia)< sl. camena= rock 
Cerna30( today village Cerna) < sl. cerna= black
Beyond these few examples we hope that future studies on Dobrogean toponymy based on the 

information contained by the collection Tapiuri, and other sourceswill complete the general image of 
the Turkish toponymy in Dobrogea. A long lasting Turkish-Tatar tradition and later certain nostalgia 
of a vanishing exoticism lead to the preservation until today of an oriental characteristic of the names 
in discrepancy with the demographic reality. 

In spite of several administrative interventions, quite explicit, and the pressure of different groups 
more or less nationalist, the speed of assimilating the non-Turkish names is excelled by the dynamic of 
political, administrative and social mutations. 

We believe that, in spite of the current difficulties – the lack of specialists in Turkish – Osman 
paleography and material resources-digitalization and mainly the index of topics from the Romanian 
Tapiuri in a data base would lead to a better understanding of the reality of the Dobrogean space as part 
of the vast geographic area of the Ottoman Empire where the four centuries of Ottoman administration 
left a mark.  

27 Ibidem,LIII.
28 Ibidem,XXVIII.
29 Ibidem,XIII.
30 Ibidem,XIX, XX, XXXI, LV
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Tımar Ruznamçe Defterleri tımar sisteminde zaman geçişiyle meydana gelen değişikliklere ait 
konular, dirliklerle alâkalı eş zamanlı mevzular ve başka meseleler bakımından zengin malzeme 
içermektedirler. İki tahrir dönemi ve özellikle icmal defteri hazırlanışı arasında dirlik bağışları 

alanında meydana gelen tadilat en iyi şekilde bunlardan izlenebilir. Kayıtlardan tımar tevcihlerinin 
uzayıp uzamadığı, verilen terakkilerin miktarı, dirliğin aynı kişinin elinde ne kadar zaman kaldığı, 
oğluna ne şekilde intikal ettiği, sipahilerin mazuliyet süreleri gibi ayrıntılar anlaşılmaktadır. İki üç 
sancakta gelir sahibi olan zaimlerin dirliğinin teşekkülü hakkında da aydınlatıcı bilgi sağlamakta dırlar. 
Merkezî ve yerel Tımar Ruznamçeleri ise bu iki çeşit arasında karşılaştırmalı incelemeler yapmak 
açısından yararlıdır. Bazı idarî birimlerin mevcut olması da yalnız bu defterlerden belli oluyor. Osmanlı 
prozopografyası için de mühim veriler barındırıyorlar. Nihayet kimi tarihî olaylara olan atıflar da 
bunlarda saklıdır.

Kelime Anahtarı: tımar sistemi, tımar ruznamçeleri, terakki, mazuliyet, Osmanlı prozopografyası, 
idarî birimler.

ABSTRACT: 
The Tımar Ruznamçe Defterleri (Prebend Journals) contain a rich material on topics concerning 

changes within the tımar system with the passing of time, on contemporaneous issues with regard to 
the grants and on other subject matters. Changes in the field of dirlik bestowals between two tahrir 
periods and especially two icmal defteris can be best followed using these sources. The entries reveal, 
among other things, the period a timariot had to wait for actually receiving a grant, the sums of terakkis 
given to prebend-holders, the length a timar was enjoyed by the same owner, the forms of its being 
conferred upon his son and the duration of mazuliyet. They facilitate to reconstruct the composition of 
grants held by zaims in two or three sancaks. Tımar ruznamçes kept locally and in the centre are useful 
for comparisons of the two subtypes. The existence of certain administrative units can be proved 

OSMANLI MACARİSTAN’I ÖRNEĞİNDE TIMAR RUZNAMÇE

DEFTERLERİNİN ÖNEMİ

Géza DÁVID
Eötvös Lorand Unıversity / HUNGARY
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hemen her seferinde bir ölçüde değişikliğe uğramış halde.7 Bu farkları ve onların izahatını başka hiç 
bir kaynakta bulamayız (veya izlerine çok nadiren rastlıyoruz).

1/b. Demin anılan terakkilerle alâkalı olarak çeşitli dirlik sahiplerine sağlanan ek gelirler arasındaki 
farkları, aynı guruptaki kimseler hakkındaki uygulamaları (demek ki farzedelim 10.000 akçelik tımara 
sahip olan kişilerin aldıkları yükseltmelerin, gösterdikleri yararlıklarla hangi ölçüde bağlantılı olup 
olmadığını, sabit meblağların zaman geçişiyle her hangi bir ölçüde değişip degişmediğini) gözden 
geçirebiliriz.

1/c. Bu defterlerdeki her kayıt yukarıdaki örnekte de değindiğim gibi ilgili dirliğin kısa bir 
tarihçesini de sunmaktadır. Bu notlar başka şeyler arasında, tımar tevcihlerinin ne kadar uzayabildiğine 
ışık tutabilir. Bu nevi detaylar da başka belgelerde yansıtılma maktadır. Anlaşıldığı gibi tımar bağışlanan 
kimi kişiler sadır olan hüküm tarihinden emr olunan yıllık gelirlerini sağlayan para menbalarının 
tahsis edilmesine kadar 10-12 sene8 hatta bundan daha da uzun bir müddet, 36 (veya 38) yıl beklemek 
zorunda kaldılar.9 Bu insanların arada geçen dönemde yaşam gereksinmelerini nasıl karşılayabildikleri 
benim için o devrin sırlarının biridir. Gecikmenin kağıda dökülen gerekçeleri arasında bazen tevcihin, 
çağdaş tabirle, “müyesser olmadığı”,10 bazen bir vilayet veya sancaktan başka birisine tebdil olunduğu 
zikredilmektedir.

1/d. Tımar sahiplerinin ölümü veya dirliklerinden feragat ettiği de Macaristan’a ait icmal 
defterlerinde ender görülen bir olaydır ve ruznamçelerin öneminin tekrar altını çiziyor. Tımar erlerinin 
gördüğümüz kadarıyla pek çok kez zor alabildikleri maddî imkânlarından neden el çektiklerini11 
anlamak bazen kolay değildir. Haklarından oğulları uğruna vaz geçenlerin motivasyonu açıktır fakat 
karşılaştığımız öbür durumlarda art düşünceyi saptamak güçtür. Kimileri her halde savaşlarda yorularak 
hayatın başka alanlarında iş bulmayı deneyip becermişler, kimileri gelirlerinden ve akınlarda elde 
ettikleri ganimetten yeterli tasarruf yapabilmişler, kimileri ise belki ümera yanında iş bulabilmişler.

1/e. Beylerbeyi ve sancakbeylerinin mazuliyet süreleri sarayda tutulan listelerden öğre nilebilir,12 
yalnız bunlar da ara sıra uzun yıllar için eksiktir veya henüz bulunmamıştır. Zaim ve tımar erlerine 
gelince bunların azli hakkında bilgi edinmek genellikle güçtür. Şansımıza ruznamçeler – siste matik 
bir tarzda değilse de – bu bağlamda da yararlı malumat içermektedirler. Bir misal olarak 1541’de 
Buda muhasarası sırasında yaptıkları hatalarından dolayı dirliklerinden bir yıl için mahrum kalanlar 
anılabilir.13 Başka durumlarda uzun vadeli ve bir sancağı tüm sipahisiyle ele alan incelemeler bu 
mevzua ışık tutabilir. 

1/f. Üzerinde durduğumuz kaynaklarda tımar düzeninin işleyişi ve zamanla değişen ögelerinin 
aydınlatılması açısından büyük önem taşıyan, temel kayıttan bir süre sonra eklenen notlar da vardır. 
Bunlar 1541–1542 yılı Rumeli ruznamçesinde nadiren örneklendirilebilerek bunun ardından 30–40 yıl 
için hemen hemen hiç kullanılmayıp 16. yüzyılın sonlarından itibaren ise oldukça büyük sayıda tekrar 
karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu ilâveler her zaman ana kaydı yapandan başka bir kâtip tarafından 
yazılan kısa cümlelerdir ve ilgili dirliğin daha sonraki akibeti hakkında bilgi vermektedir. En sık 
karşıladığımız tabirler şunlardır: fevt oldup tımarı oğluna/ahara verildi, ahar sancakta tımar aldı, I. 
Ah med veya I. Mustafa’nın cülus-i hümayunu vesilesiyle14 veya başka nedenle tecdid-i berat eyledi 
ve ben zerleri. Değişikliğin vuku bulduğu tarih ile orijinal kaydın tarihi arasındaki dönemde dirliği 

7 İstanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Maliyeden Müdevver Defterler (MAD) 15957, s. 34-36, 49-51, 86-88,151-152, 174-176. 
Bunun dışında başka ciltlerde de ona rastlanır: Ruznamçe 131, Semendire cüzleri, s. 144-146, 181-183, MAD 15567, s. 171-172, MAD 16052, 
s. 73-75, 140-141.
8  Meselâ bir tımar eri H. 992’den H. 1004’e kadar bekletildi: MAD 15567, s. 99–100.
9  Söz konusu tımar H. 989’da verildi, ancak “tezkeresi havale elinde zayi” olduğu için gerekli işlemler H. 1025/1027’ye kadar uzadı.
10 Büyük sayıdaki veriden bkz. MAD 15957, s. 150.
11 Örneğin hiç küçüksenmeyecek bir yekûn oluşturan 45.093 akçelik ziametinden Fülek/Filek sancağı miralayı Hüseyn H. 1001 yılında vaz 
geçti: Kepeci 336, f. 482r. 
12 İ. Metin KUNT, Sancaktan eyalete. 1550–1650 arasında Osmanlı ümerası ve il idaresi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 154, İstanbul, 1978, 
s. 77, tablo XI, s. 83, tablo XV.
13 STAAB, a. g. e, s. 1920, not 86.
14 MAD 15567, s. 126, 186; MAD 16052, s. 33, 37.

from these defters which preserve several data on Ottoman prosopography and also hints on historical 
events.

Key Words: tıımar system, tımar ruznamçes, increase of salary,  temporary dismissal, Ottoman 
prosopography, administrative units

Osmanlı arşiv malzemesinin şimdiye kadar oldukça ihmal edilen bir defter çeşidi Tımar 
Ruznamçe Defterleridir. Zengin malzemelerinden uluslararası literatürde en geniş çapta Klaus 
Röhrborn faydalanmıştı.1 Söz konusu kaynağın tasvirini, birkaç kaydın İngilizce çevirisiyle birlikte 
Douglas Howard hazırlamıştı.2 Nejat Göyünç ise biyografik çalışmalar bakımından olan değerlerine 
işaret etmişti.3 Serinin bir tek cildini biraz daha ayrıntılı şekilde ele alan bir makale de çıktı, o yazı 
1541–1542 arasındaki dönemde kaleme alınan, Rumeli ve örgütlenmekte olan Buda/Budin vilayetinin 
ilk dirlik sahiplerini kapsayan çok önemli deftere dayanmaktadır.4

Demek ki 1970’e kadar bu kaynak gurubu Türkiye’de, Avrupa’da ve Amerika’da hemen hemen 
hiç kullanılmamıştı. Buna karşın Macaristan’da bu cins kayıtlardan oldukça erken, 1886 ve 1890 
yıllarında 150 sayfadan fazla neşredilmişti.5 Atlama ve yanlışlarla yüklü bu yayın, öncü olduğu için 
buna rağmen dikkate ve övgüye şayandır. Muazzam Siyakat Yazısı adlı eserine Lajos Fekete de bu 
belgelerden birkaç sayfa koymuştu.6 Doğal olarak, bu iki Macar bilimcisi yalnız Viyana’da bulunan 
ruznamçelerden seçmeler yapabildi. Gyula Káldy-Nagy ise Maliyeden Müdevver Defterlerden ve 
Kâmil Kepeci Tasnifinden Macaristan’la ilgili bir iki bu tür defterin mikrofilmini 1960 civarında 
alabilmişti. Doktora tezimi yazarken adı geçen Viyana ve İstanbul defterlerinden epeyce yararlandım. 
Tımar ruznamçelerinden, başta prosopografik maksatla çeşitli bağlam larda bugüne kadar büyük 
ölçüde istifade etmekteyim. Benden başka bayan Klára Hegyi, Kuzey Macaristan’da bir bölgenin 
tarihini yazarken bu kaynaklardan da faydalanmaktadır.

Halbuki bu defterler çeşitli açılardan oldukça ilginç bilgiler içermektedirler. Özellikle daha uzun 
bir zaman dilimi için kullanılacak olurlarsa bir sancak veya vilayetin askerî tarihini aydınlatmakta 
yardımcımız olabiliyorlar.

Bu kısa tebliğde Osmanlı Macaristanı’na ait tımar ruznamçeleri üzerinde şimdiye kadar yap-
tığım incelemeler sırasında saptayabildiğim özelliklere dikkatleri çekmek istiyorum. Sıralayacağım 
kullanım olanaklarından pek çoğunun başka bölgelerde de verimli neticelere yol açacağını sanırım. 

Gözlemlerimi üç ana başlık altına topladım: 1. tımar sisteminde zaman geçişiyle meydana gelen 
değişikliklere ait konular; 2. tımar sistemi ile alâkalı eş zamanlı mevzular; 3. başka konular.

1. Tımar sisteminde zaman geçişiyle meydana gelen değişikliklere ait konular
İlk olarak şunu vurgulamak lâzım: İki tahrir dönemi ve özellikle icmal/tımar defteri hazırlanışı 

arasında dirlik bağışları alanında meydana gelen değişiklikler en iyi şekilde bunlardan izlenebilir (rüus 
ve bazen mühimme defterlerinin bu denli kayıtları çok daha kısıtlı ve dağınık bilgiler sunmaktadır). 

Bu kapsamda şu alt konularda yol gösterici veriler vardır:
1/a. Bazı kişiler iki tahrir arasındaki dönemde ruznamçelerde bir kaç defa karşımıza çıkabilir. 

Bunun nedeni, ya çeşitli vesilelerle terakki (yani gelir yükseltilmesi) aldığı veya dirliğini oluşturan 
maddî kaynakların başka bir sebeple değiştiği olabilir. Örneğin müteferrika ve baş müteferrika olarak 
karşımıza çıkan Haydar kethüdanın ziameti aynı ruznamçe defterinin 5 yerinde mevcuttur, ve hemen 
1 Klaus RÖHRBORN, Untersuchungen zur osmanischen Verwaltungsgeschichte, Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur des islamischen 
Orients. Beihefte zur Zeitschrift „Der Islam” Hrsg. von Bertold Spuler. Neue Folge, Bd. 5, Berlin–New York, 1973, çeşitli yerler.
2 Douglas HOWARD, “The BBA Ruznamçe Tasnifi: a New Resource for the Study of the Ottoman Timar System”, The Turkish Studies 
Association Bulletin, 10/1, 1986, s. 11–19.
3 Nejat GÖYÜNÇ, “Timar Ruznamçe Defterleri’nin Biyografik Kaynak Olarak Önemi”, Belleten, 227, 1996, s. 127–138.
4 Robert L. STAAB, “The Characteristics of the Timar System in Pasa [doğrusu Paşa veya Pasha] Livası in the 16th Century: Based on the 
Examination of the Maliyeden Müdevver Defteri, No. 34”, X. Türk Tarih Kongresi. Ankara: 22-26 Eylül 1986. Kongreye sunulan bildiriler. C. IV. 
Ankara, 1993, s. 1898–1926.
5 Antal VELICS–Ernő KAMMERER, Magyarországi török kincstári defterek, C. I. Budapest, 1886, s. 349–372, 385–398, C. II. Budapest, 1890, 
560–605, 607–653, 667–686, 732–733.
6 L. FEKETE, Die Siyāqat-Schrift in der türkischen Finanzverwaltung, Budapest, 1955, C. I, 442–473, C. II, XLVIII–L.
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1000–1500 kilometrelik mesafede bulunan iki, üç veya daha fazla sancakta gelirler tashih edilmiştir.23 
2/c. Macaristan’a ait olan tımar ruznamçelerinin araştırılması Osmanlı Devleti’nin başka 

bölgelerine nazaran bir avantaj daha sağlar. Nitekim Buda vilayeti için 16. yüzyıldan hem İstanbul’da, 
hem taşrada tutulan ciltler kalmıştır.24 Bunların bir kısmı aynı yıllarda kaleme alındı ki iki düzeydeki 
uygulama arasında karşılaştırma yapmamızı mümkün kılıyor. Yanlış sanmadığım takdirde il 
seviyesinde tutulan defterlerde daha fazla kayıt olmalı çünkü tezkeresiz tımarlar beylerbeyi tarafından 
verilebildi, dolayısıyla bu düşük gelirli, sık sık kale müstahfızlarına tevcih edilen dirliklerin25 
merkezdeki ruznamçelerde izi yoktur. Ayrıca tezkereli tımar ve ziametlerin kaydelmesinde izelenen 
pratikte herhangi bir farkın olup olmadığı da tespit edilebilir. Ben böyle bir mukayeseye girişmek için 
henüz vakit bulamadım ancak enteresan neticeler vereceğini zannederim.

2/d. Doğal bir unsur olmakla birlikte şuna da temas edelim ki, sancak bazında düzenlenen icmal 
defterlerine kıyasla ruznamçelerin bir başka iyi tarafını vilayet temelinde hazırlanmış oldukları 
oluşturmaktadır. Macar topraklarındaki icmal defterlerinin bir cildi normal olarak bir tek, en iyi 
vaziyette bile üç sancaktan fazla içermiyor,26 demek ki öteki kaynak daha geniş saha için malzeme 
sağlar.

3. Başka konular
3/a. Tımar ruznamçe defterlerinin Osmanlı üst düzey görevlilerinin belirli bir yere ne zaman 

atandıkları ve orada hangi tarihten hangi tarihe kadar bulundaklarını saptamakta da büyük önemi 
vardır. En iyi vaziyette beylerbeyi veya sancakbeylerinin kesin atanma tarihleriyle birlikte onlara tahsis 
edilen hasların listesi de kaydedilmiştir. Bu listelerden bir dirliğin meydana getirilmesinde merkezin 
(veya yerli yetkililerin) nasıl bir politika izeldiğini görebiliriz. Durum ara sıra olağandışı çözümler 
gerektirdi. Meselâ ikinci Buda beylerbeyi Bali paşa atandığı zaman, Osmanlılar Buda’nın dışında Tuna 
ve Dráva nehrine kadar uzanan, aşağı yukarı 200 kilometrelik şerit veya üçgende bir tek yerleşim yerini 
bile tam anlamında kontrol edememişlerdi. Paşaya ise yılda 1.000.000 akçelik haslar buyuruldu. Bu 
önemli toplamı yalnız 19 değişik, daha önce müstakil dirlik biriminden bir araya getirmek mümkündü. 
Bunların tüm ilginç özelliklerini sıralayamıyorum, fakat bir iki noktaya değinmeyi uygun buluyorum. 
Adı geçen tutarın sekizde birisini Bali’nin Vidin beyi iken tasarruf ettiği eski hasları teşkil etmekteydi 
(bu da normal dışı bir vaziyet). İlk Buda mirmiranı Süleyman paşadan 440.000 akçe devr almıştır.27 
Ancak bu yekûnun da 80.000 akçe civarındaki bir kısmını, her halde sadrazam Maktul İbrahim paşa ile 
aynı kişi olan İbrahim paşa’nın büyük ihtimalle müsadere edilen mülkleri teşkil etmekteydi. Bali paşaya 
verilen geri kalan yaklaşık 535.000 akçe ise ziamet ve tımarlardan biriktirildi. Bütün bu teferruatlar ilk 
sözlerimde andığım MAD 34 numaralı kaynakta muhafaza edildi.28 (Parantez içinde şunu da ilâve ede-
yim: Buda sancağına müteallik ilk üç tımar kaydı da aynı defterde bulunuyor. Tevcih edilen köylerden 
bu başlangıç safhasında beklenen vergi ve rüsumların mahsulü yalnız ber vech-i tahmin – demek ki 
tahminî olarak – yuvarlak bir rakamla gösterildi.29 Aynı şekilde ilk mufassal defteri30 yalnız dört-beş 
yıl sonra bitirilen Budin vilayetinin çeşitli üst düzey makamlarında sırada ilk veya ikinci olarak iş alan 
kişilerin adları ve atanma tarihleri hakkında da bu defterden malumat toplanabilir.) Daha sonraki bir 
dönem için Éva Simon Szigetvár/Zigetvar beylerine verilen gelir kaynaklarını gözden geçirdiğinde 
kısmen tımar ruznamçelerine dayanarak dikkate şayan neticelere ulaştı.31

23 Krş. Géza DÁVID, Osmanlı Macaristan’ında toplum, ekonomi ve yönetim. 16. yüzyılda Simontornya sancağı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 81, 
İstanbul, 1999, s. 105–106.
24 Örneğin: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Flügel 1384, 1387. 
25  Wien, Konsularakademie, Krafft 284 numaralı el yazmasında bu türden büyük sayıda kayıt vardır. 
26 Meselâ BOA Tapu Defteri 505 Koppány, Simontornya ve Szekszárd sancaklarını ihtiva etmektedir.
27 Bu hasların selefinin tüm resmî gelirlerini kapsayıp kapsamadığını söylemek güçtür.
28 BOA, MAD 34, f. 635v–640v.
29 Bkz. Géza DÁVID, “Buda (Budin) vilayeti’nin ilk timar sahipleri”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi. Prof. Cengiz Orhonlu Hatıra 
Sayısı, 12, 1982–1998, s. 57–61.
30 Krş. Gyula KALDY-NAGY [doğrusu KÁLDY-NAGY], Kanuni devri Budin tahrir defteri (1546–1562), Ankara, 1971. 
31 Éva SZ. SIMON, “Névlegesen birtokolt szandzsákbégi hászok a 16. századi oszmán terjeszkedés szolgálatában. (Gondolatok a ber vedzsh-i 
tahmin szisztéma működésének értelmezéséhez)”, Századok, 141, 2007, s. 1351–1406.

her halde aynı terkiple aynı kişi tasarruf etmiştir. İşin enteresan yönü: adı geçen iki tarih arasında 
sıkça bayağı uzun müddetin geçmiş olduğudur. Tipik bir örnek olarak Szerém/Sirem sancağının bir 
sipahisini gösterebiliriz.15 Bu kişiye H. 1004 yılında tevcih edilen tımar üzerine şu kısa not ilâve 
edilimiştir: “mukarrer edüb tecdid-i berat eyledi, fi 14 cemaziül ahir sene [10]26”. Demek ki iki olay 
arasında 22 kamerî yıl geçti ve adı geçen gelirler aynı zatın kullanımında kaldı. Hatta beratını yeniledikten 
sonra ileride de bunları tasarruf edebileceğini haklı olarak ümit edebildi. İkinci ve başlangıç tarihi tekrar 
H. 1004 olan misalimizin metni şöyle: “Liva-i mezburda ahar tımar alub tec did-i berat eylemişdür. Fi 18 
... ? (ayın adı okunamadı) sene 1031. Mirmiran berat şod sene 1032.”16 Tımar eri bu sefer 28 kamerî yıl 
için aynı yerlerin varidatını toplayabildi.17 Bu verilerin sayesinde diyebiliriz ki daha önce terkibi ve yeri 
sıkça değişen dirliklerin bir kısmı her iki açıdan sabit olmağa başladı.

Tımar ruznamçelerindeki ek notların bir sonraki kategorisi dirlik sahibinin ölümünü izleyen durumu 
aydınlatıyor. Bunlardan babalardan oğullara intikal eden dirlikler özel ehemmiyet taşıyor, çünkü bunlar 
görünüşte ve büyük olasılıkla pratikte de ister terkibi ister değeri açısından her hangi bir değişikliğe 
uğramadan sipahizadeye tahsis edildi. Başka bir deyişle tımar ve ziametlerin ihtimalen hep büyüyen 
bir kısmı veraset yoluyla bir nesilden başka bir nesle geçti.18 Halbuki I. Süleyman devrinden kalma 
kanunnamelerde dirliğin yalnız belirli bir değer teşkil eden bölümü bir sonraki kuşağın temsilcilerine 
tevcih edilebildi.19 Adı geçen uygulama ile bu kural çiğnendi.

2. Tımar sistemi ile alâkalı eş zamanlı mevzular
2/a. Şu noktaya kadar tımar ruznamçe defterlerinin zaman geçişiyle meydana gelen değişiklikler 

açısından ne gibi veriler içerdiğini ele aldık. Şimdi eş zamanlı kullanımları için bir kaç örnek vermek 
istiyorum. Bu ciltlerden bazılarının hazırlanışı yeni bir padişahın cülus tarihine rastladı. Aynı yılda 
bir tahrir emr edilmemişse ve dolayısıyla bir icmal defteri yapılmamışsa (ve bu 16. yüzılda bile 
vuku bulabilmişti, 17. yüzyılda ise olağan durumdu) ilgili sancak ve vilayet hakkında senkronik bir 
manzara ancak üzerinde durduğumuz kaynak türünden sağlanabilir. (Tabiatıyla her sipahinin beratının 
yenileştirmesi yükümlülüğüne uyup uymadığından emin olamayız.) Macaristan’a ait bu kapsama giren 
örnekler 17. yüzyılın kimi ruznamçeleridir.20 Demin anılanın yan kategorisi bir tahrir sırasında tutulan 
ruznamçe defteridir,21 zira bu tür kayıtlar dirliklerin meydana gelişindeki yöntem ve pazarlıklara belirli 
bir ışık tutar.

2/b. Tımar ruznamçelerinin sunduğu eş zamanlı bilgilerden bir başkasına işaret etmek de isabetli 
oluyor. Macaristan’daki icmal defterlerinde ziametler umumiyetle, sancakbeyi hasları ise daha seyrek, 
sahiplerinin yalnız ilgili sancakta tasarruf ettikleri gelirleriyle gösterilmektedir ve bağışlanan meblağın 
bir kısmı başka bir idarî birimde verilmiş ise buna hiç değinilmemektedir. İlgili kayıtlar bu durumda 
“an ziamet” ile başlıyor ve bu terim de listenin tam olmadığının belirtisidir. Ruznamçelerde ise hemen 
hemen her dirlik tüm ayrıntılarıyla kaleme alınmıştır. Sıradan bir zaim için de ara sıra iki sancakta 
gelirler sağlanmakla birlikte bu uygulamaya daha çok fazla sarayda hizmet gören çavuş, müteferrika 
ve divan kâtiplerinin bazen 300.000 akçeye kadar yükselen gedikleriyle22 alakâlı olarak yer verilmiştir. 
Bu imtiyazlı tabakaya bağlı olanlara tımarın esas ilkesine zıt düşen bir şekilde bazen birbirinden 

16 Ruznamçe 216, Peçuy cüzü, s. 8.
17 Şimdiye kadar tespit edebildiğim kesintisiz aynı toprakları tasarruf etme süresi 17. yüzyılın ikinci yaısına ait ve 37 yıldır. İvaz adlı birisine 
1056/1646 tarihinde tımara hükm-i şerif verilerek buna istinaden Szeged/Segedin sancağında 1061/1651 yılında berat alabilmiştir, tashih edilen 
gelirler 1098/1687 yılındaki ölümüne kadar elinde kalmıştır. Bkz. Ruznamçe 656, s. 253.
18 Bu sorunun daha geniş çerçevede mütalaa edilmesi için bkz. Géza DÁVID–Pál FODOR, “Changes in the Structure and Strength of the Timariot 
Army from the Early Sixteenth to the End of the Seventeenth Century”, Eura sian Studies, II, 2005 [2007], s. 162–163, 168, 188. 
19 M. Tayyib GÖKBİLGİN, „Kanunî Sultan Süleyman’ın timar ve zeamet tevcihi ile ilgili fermanları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Tarih Dergisi 17/22, 1967, s. 35–48.
20 Ruznamçe 377 (1027/1617–1618), 419 (1032/1622–1623), 599 (1052–1053/1642–1643), 656 (1062/1651–1652).
21 Ruznamçe 25’in Temesvár vilayetine ait sayfaları bu cinstendir.
22 Krş. Géza DÁVID, “Assigning a Zeʻamet in the 16th Century: Revenue-Limits and Office-Holding”, Armağan. Fest schrift für Andreas Tietze, 
hrsg. von Ingeborg BALDAUF und Suraiya FAROQHI). Praha, 1994, s. 47–57.
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Mehmed’in dışında36 yalnız ruznamçeler haber vermektedir.37 Üçüncü örneğimizi komşu Győr/
Yanık’tır; buradaki iki mirmirandan bu sefer ikincisi hakkında bulabildiğim tüm veriler ele aldığımız 
defter türünde saklıdır.38

3/f. Yine tarihçe olarak adlandırdığım bölümden ara sıra tarihî olaylardan da haberdar oluyoruz. 
Bunun başka açılardan da ilginç bir örneğine göre 1542’de merkezden Macar serhatlerine bir emir geldi: 
dirliğe layık olanlar arz edilsinler diye. Daha sonra Buda ve Temesvár beylerbeyi görevini üstlenen ve 
hemen hemen bütün hayatını Macar topraklarında sürdüren, o zaman Mohaç sancakbeyi olan Kasım 
bey en az iki kişinin yararlığını metheden bir mektup gönderdi. Mektupta Haydar bin Abdullah ve 
Recep bin Abdullah’ın ufacık Szász(vár) kalesi yakınlarında adları da gösterilen birer Macar askeriyle 
düello edip ikisinin de galip geldiğini bildirdi. İstanbul’da alınan karara göre adı geçenlere dört–dört 
bin akçelik tımar verildi.39 İşin enteresan tarafı şimdi geliyor: dönemin kale kale gezen Macar ozanı, 
Sebestyén Lantos (yani ‘lavtacı’ veya ‘udlu’) Tinódi, aynı çatışmayı canlandırdığında hem Macar, 
hem Osmanlı yiğitlerinin adını anmaktadır, ayrıca adamlarının Kasım tarafından ne gibi hediyelerle 
taltif edildiğini de ilâve ediyor. İşin bu sefer bizim için önemli olan yönü Macar şairinin hem Macar 
savaşçılarının, hem yeni Müslüman olan Haydar ve Recebin adlarını Türk kaynağı gibi zikretmiş 
olduğudur. Başka bir deyişle ilk bakışta önemsiz gözüken bu iki ruznamçe kaydı Macar ozanının 
güvenilirliğini büyük ölçüde pekiştiriyor. Bundan haraket ederek, Tinódi’nin öbür eserlerinde geçen 
Osmanlı asker halkı hakkında sunduğu ayrıntıların da büyük ihtimalle doğru olduğuna inanabiliyoruz.40

4. Nihayet Macaristan’a ait tımar ruznamçe defterlerinin 17. yüzyıldaki hususiyetlerine kısaca 
temas etmek istiyorum. Sayıları önceki asra nazaran daha yüksek olmakla birlikte, içlerindeki kayıtlar, 
yukarıda iktibas edilen padişah cülusları dolayısıyla hazırlananlar hariç, önemli ölçüde azalmaktadır. 
Evvelâ bin sayfalık ciltler yüz sayfa bile aşmıyor, bunların da yarısı boştur. Bazı sancaklarda ara sıra 
bir tek – yeni veya değişikliğe uğrayan – tımar bile kaleme alınmamıştır.41 Bu vaziyet bir taraftan 
dirliklerin demin dile getirilen sabitleşmesi ve babadan oğula hemen hemen veraset yoluyla intikal 
etmesinin neticesidir, öte yandan merkezin serhat, taşra veya periferi ile daha az ilgilenmesiyle 
bağlantılı olabilir.

36 MEHMED bin Mehmed, Nuhbetü’t-tevarih ve’l-ahbar. İstanbul, 1276/1860, s. 175.
37 Kepeci 344, s. 317.
38 Kepeci 344, s. 108; MAD 16052, s. 87; Ruznamçe 216, Peçuy cüzü, s. 3.
39 MAD 34, f. 630r, 630v. 
40 Bu konunun ayrıntılı irdelenmesi için bkz. Ferenc SZAKÁLY–Géza DÁVID, “Újabb adalék Tinódi Sebestyén történetírói hiteléhez. Hajdar bin 
Abdullah tímár-birtoka”, Irodalomtörténeti Közlemények, 1996, s. 481–489. Géza DÁVID, Redzseb bin Abdullah tímár-birtoka, Keletkutatás, 2012. 
tavasz, s. 125–127.
41 Eskisi kadar olmamakla birlikte Semendire livası cüzleri bu devirde de oldukça kalındır.

3/b. Söz konusu kesin atanma tarihi ve hasların tam listesi verilmediği halde de ümera hak kında 
ruznamçelerden pek çok veri bir araya getirilebilir. Yukarıda anılan dirliklerle ilgili tarihçelerde bir 
tımar veya ziamet ile ilgili olarak asıl bağış veya verilen terakki için hangi görevli veya yetkilinin 
arz sunduğu, mektup veya mühürlü defter gönderdiği de anıldı. 16’ncı yüzyılın ortalarında bu tür 
öneriler çoğunlukla sancakbeyleri tarafından yapıldığı için metinde onların adı da genellikle anılmıştır. 
Maalesef söz konusu belgelerin merkeze gönderiliş tarihi umumiyetle belirtilmemiştir. Fakat ilgili arz, 
mektup veya defterde öne sürülenlerin neticesi olarak çıkan hükmün tarihi her zaman gösterilmiştir. 
Bunlara dayanarak bahsedilen beyin hangi tarihten önce görevde bulunduğu konusunda kesin bir ipucu 
elde etmiş bulunuyoruz. Şanslı durumlarda bu “hangi tarihten önce” bir kaç hafta veya ay, uzanan 
tevcih lerde maalesef daha uzun müddet de olabilir. Demek ki, bir sancakbeyi hakkında bu türden 
yalnız bir tek zikredilişimiz var ise ihtiyatlı olmamız lâzım. Fakat aynı tarihçede pek çok kez 3–4 veya 
daha fazla emr-i şerife atıfta bulunuluyor ve bu vaziyette sancakbeyinin gerçeğe yakın tahminî faaliyet 
dönemini daha büyük bir emniyetle saptayabiliyoruz. Benzer şekilde, aynı veya yakın tarih taşıyan bir 
öteki defterin çeşitli kayıtlarında birbirine yakın ay ve yıllarda bir sancakbeyinin adı geçiyorsa, onun 
ne zaman oralarda görevde bulunduğunu nispeten büyük bir emniyetle tespit edebiliriz.32

3/c. Beylerbeyilerin vazife müddetleri ile alâkalı olarak bir ip ucumuz daha vardır. Bir dirlik 
bağışlanması için gerekli tezkere çoğunlukla mirmiranlar tarafından yazılmıştır. Onların hakkında az 
bilgiye sahip olduğumuz yer ve dönemlerde (örneğin 16. yüzyıl sonlarından başlayarak 17. yüzyılın 
değişik yıllarına kadar Temesvár/Temeşvar, Eger/Eğri ve Kanizsa/Kanije vilayetlerinde) tımar veya 
ziamet tarihçesinin sonuna eklenen “ba tezkere-i X paşa” ibaresi bu durumlarda yardımcımız olabilir. 
Yalnız Macar uçlarında Buda paşasının belirli bir anlamda tüm ötekilerin patronu olduğu için bazen 
ihtiyatlı olmamız lâzım.

3/d. Sancakbeylerinin tasarrufunda olan gelirlerin listeleri ele alındığında kimilerinde dikkate 
şayan bir not ilgimi çekti. Söz konusu şahısların yeni atandıkları sancakta (ve belki komşu sancaklarda) 
sıralanan varidatından sonra biraz daha uzaklarda bulunan ve değerleri bazen 15.000–20.000, bazen 
50.000 akçelik bir toplam oluşturan yerleşim yerleri ve mezraalar da kaydedilmiştir. Bunların üstüne 
kalıplaşmış şekilde şu veya buna çok benzeyen bir cümle yazıldı: “Her kanda sancak tasarruf ederse 
haslarından mahsub olmak üzere” verildi.33 Bu formülü ben şöyle izah ediyorum: bazı becerikli kişiler 
Avrupa toprak düzenine benzeyen biçimde 16. yüzyılda bile feodal mülkiyetin çekirdeğini oluşturan 
sabit topraklar elde edebilmişlerdi. (Daha sonraki çiftliklerin bunların bir devamı olup olmadığı 
konusu ayrı inceleme gerektiren bir keyfiyet.)

3/e. Tımar ruznamçelerinden faydalanabilmenin, pek fazla ürün vermemekle birlikte, yine de 
oldukça önemli başka bir alanı geçici olarak hayatlarını sürdüren yönetim birimlerinin bazen yine 
yalnız bunlarda zikredilişidir. Macaristan’da üç bu cins vilayet mevcuttu, her üçü de 16’ncı yızyılın 
sonla rından devam eden savaşlar sırasında kurulmuştur. İlk olarak 1594 yaz aylarında Szigetvár 
sancakbeyi olan Tiryaki Hasan birdenbire beylerbeyi tayin olunarak 1597 Mayıs ayına kadar küçük bir 
vilayetin sahibiydi. Bu sav çağdaş bir tarih yazarı tarafından da dile getirilmektedir,34 fakat iddiasını 
teyit edenler dönemin ruznamçe kayıtlarıdır.35 Aynı şekilde 3 Ekim 1594 tarihinde Osmanlı ordusunun 
eline düşen Pápa kalesinde hizmette bulunan iki beylerbeyinin birinden tarih yazarı Mehmed bin 

32  Krş. Géza DÁVID, “Arad ve Gyula sancakbeyleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, 120, 1999, s. 56–57.
33 Erken bir örnek olarak Semendire beyi Cafer anılabilir: MAD 34, f. 691r–692r. 1581’den bir misal için bkz. Flügel 1387, f. 263r–v. Bu tabir ümera 
listelerinde de geçiyor. Krş. MAD 563, çeşitli yerler. 
34 Tiryaki Hasan Paşa’nın gazaları ve Kanije savunması, Hazırlayan Vahit ÇABUK, Tercüman 1001 Temel Eser 129, İstanbul, 1978, s. 74.
35 Kepeci 344, s. 98, MAD 15567, s. 309.
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ÖZET 
Osmanlı klasik döneminde taşra teşkilatının askeri ve sosyo-ekonomik yapılanmasında önemli 

yer tutan kale teşkilatının arşiv belgeleri olan Kal’a ve Mustahfızân Defterleri, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde bulunmaktadır. Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde toprak tasarrufu 
ve tapu sistemine ait defterler ve belgeler grubu içinde yer alan tahrir defterlerinden olan Kal’a ve 
Mustahfızân Defterleri; dizdar, kethüda, topçu, cebeci, azeb ve topçu kethüdaları, seroda, serbölük, 
ağay-ı azeban gibi kale görevlileri ve erlerinin tımar tevcih beratları ve tımar geliri kayıtlarını ihtiva 
etmektedir.

 
ABSTRACT
The Castle and Guards Registers which holds an important place in the provincial organization 

in the construction of military and socio-economic organization of the district during the classical 
period of Ottoman are in the General Directorate of Land Registry and Cadastre Old Register Archives 
(Kuyûd-ı Kadîme Archive). The Castle and Guards Registers which are among the tahrir registers 
which are in the registers and documentaries group in the Kuyûd-ı Kadîme Archive about land usage 
and cadastre system include the timar proofs and duty papers (tevcih beratları) of some officials of 
the castles and soldiers like castle guard (dizdar), housekeeper (kethüda), gunner (topçu), armored 
soldier (cebeci), azeb and usekeepers (topçu kethüdaları), commander of keeper (seroda), commander 
(serbölük), aga of azeban. 

Tarihin değerlendirilmesi için önemli bir veri kaynağı olan arşiv eserleri, geçmiş ile bugün arasında 
bağlantı kurmak gibi görev de üstlenmektedir. Arşiv, bir topluma ait tarih değerlerini korurken, aynı 
zamanda onların sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını, kurumlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri de 
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Bu kısımlardan başka varoş tabir edilen kalenin bir diğer bölümü de sur önünden itibaren ve 
çevresinde teşkil edilen yerleşim bölgesidir. Surların ticaret yollarına en yakın olan kapısının 
seçildiği ve tahte’l-kal’a olarak da adlandırılan varoş kısmı alışverişin sağlandığı bölgedir. Alışverişin 
gerçekleştiği bu kısım, kale içinde yaşayan halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmaktadır. Bu 
yerleşke, kale-şehir yapılanmasının hâkim olduğu Osmanlı şehrinde önemli bir belirleyici alan haline 
gelmiştir. Kale içi yerleşmesinde ticareti sağlayacak imkânlar bulunmadığından dolayı bu gelişmeler, 
kale dışında bedesten yapılanmasını destekleyerek Osmanlı şehrini oluşturmuştur7. 

Kalelerde her hususun sorumlusu ve kale erlerinin komutanı dizdardır. Merkezden padişah 
beratıyla ve genellikle kapıkulu askerlerinin arasından atanan dizdarların ulufesi hazineye kalırken 
bulunduğu bölgeden dirlik verilerek maaş tevcih edilmekteydi. Dizdarlar görevleri gereği beylerbeyi 
ve kadıya karşı sorumlu olmaları dolayısıyla onların denetimi altındadır8. Dirlik sahibi olan dizdarların 
tımarları serbest tımar olarak kabul edilmekte idi. Kalenin stratejik konumu sahip olduğu askeri güç 
gibi etkenler, tımar gelirlerinde dizdarlar arasında bir farklılık oluşmaktadır9. Dizdarın en önemli görevi 
kaleyi ve şehri korumak, bulunduğu yöreden geçecek olan merkeze ait hazineye kılavuzluk etmektir. 
Dizdarlar, kale komutanlığının yanı sıra vergi tahsildarı olarak görev yapmakta idiler. Sancağın bir 
yıllık tımar geliri tutarındaki bedeli kale dizdarları tarafından toplanılarak merkeze gönderilirdi. 
Bu görevin dizdar tarafından üstlenilmesi kalenin para saklamak için emin bir yer olmasından 
kaynaklanmaktadır. Şehirdeki kalelerde zindan bulunması hapisteki suçlularla ilgili yöneticilerden 
gelen emirlerin yürütülmesi de dizdarların görevleri arasında idi10. 

Dizdar yardımcısına kale kethüdası adı verilirdi. Kale erlerinin dirlik ve düzeninin sağlanması ve 
diğer hizmetlerin görülmesinde dizdarla ortak sorumluluğa sahipti. Kale kethüdalarına verdikleri hizmet 
karşılığında dirlik verilirdi. Bazı kalelerde görevli olarak azeb ve kale topçularının bulunmasından 
dolayı bunların birer kethüdası bulunmaktaydı. Dizdarların tımarına etki eden faktörlerin kethüda 
tımarlarına da yansıdığı görülmektedir11. 

Kale erleri, kale savunmasında görevli olan kullardır. Bu görevliler padişah beratıyla tayin olunur 
ve kendilerine ifa ettikleri görev karşılığında tımar tevcih edilirdi. Ancak kale erlerinin atanması 
dizdar ve kethüda arzı ile mümkün olduğundan dolayı tımarları serbest tımar olarak kabul edilmekte 
idi. Kale erleri topçu, cebeci ve tüfenkçi adı verilen sınıflardan oluşmakta idi. Bu sınıflardan biri olan 
yeniçeriler nöbetle ve üç sene süreyle kalelerde görev yapar, hizmeti bitenlerin yerine merkezden yeni 
bir orta gönderilirdi. Gerek savaş gerek barış zamanlarında kalelerdeki muhafız yeniçerilere nöbetçi 
denilmekte idi. Asıl görevleri kaleyi korumak olan kale erlerinin savaş sırasında sefere iştirak ettikleri, 
bir kısmının da bölgenin güvenliğini korumak amacıyla yerlerinde bırakıldıkları görülmektedir12.

Merd-i kal’a denilen kale erleri haraç ve avarız toplama konusunda devlete yardımcı olmaktaydı. 
Kalelerdeki silah, cephane, barut ve diğer harp malzemelerinin tedariki ve korunması ise cebecilere 
aittir13. Görevleri karşılığında önceleri ulufe alan kale erlerine 16. yüzyıldan itibaren ulufeleri tutarında 
bir bedel olarak tımarlar verilmiştir. Bununla beraber bütün kale erlerinin tımarlı olduğunu söylemek 
mümkün değildir. 17. yüzyılın başlarından itibaren savaş masraflarının mali yapıyı sarsması sebebiyle 
Anadolu eyaletlerindeki bütün mustahfız tımarlar yani kale erlerine tahsis edilen tımarların gelirleri 
bedel-i tımar adı verilen bir vergi olarak hazineye aktarılmışsa da tepkiyle karşılaşılması nedeniyle bu 
uygulamadan vazgeçilmiştir14. 

7  Sevgi Aktüre, 19. Yüzyıl Sonunda Anadolu Kenti Mekansal Yapı Çözümlemesi, Ankara 1978, s. 112.
8  Eftal Şükrü Batmaz, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Anadolu’da Kalelerin İdari ve Askeri Fonksiyonları, Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1989, s. 62.
9  Özer Ergenç, Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı. XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Ankara 1995, s.79.
10 Eftal Şükrü Batmaz, “Osmanlı Devleti’nde Kale Teşkilatına Bir Bakış”, OTAM, Osmanlı Tarihi Araştırma Merkezi Dergisi, 7, (1996), s. 4.
11 Ergenç, XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, s.79-80.
12 İbrahim Güler, “XVII. Yüzyılda Osmanlılarda Kale Mustahfızlığı Hakkında Bazı Bilgiler”, Prof. Dr. Bayram Kodaman’a Armağan, Samsun 

1993, 393.
13 Mark L. Stein, Osmanlı Kaleleri Avrupa’da Hudut Boyları, çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul 2007, s. 69-75.
14 Ahmet Tabakoğlu, Türkiye İktisat Tarihi, İstanbul 1985, s. 248.

ortaya koyar. Siyasi bünyeler içinde Osmanlı arşivi de dikkate değerdir1. Osmanlı arşivi içinde bulunan 
ve üzerinde henüz çok fazla araştırma yapılmadığı için hakkında sınırlı bilgimiz bulunan kale ve 
mustahfızân defterlerinin Osmanlı teşkilat yapısı içinde taşra teşkilatının anlaşılması açısından önemli 
bilgiler içerdiği anlaşılmaktadır. Ancak bugüne kadar yapılan araştırmaların daha ziyade sanat tarihi 
ve mimari alanla sınırlandırılmış olması kale teşkilatının sosyo-ekonomik boyutunun ikinci planda 
kalmasına sebep olmuştur. Sosyal ve ekonomik hayatın korunması amacıyla oluşturulan savunma ve 
taarruz mekanizması olarak adlandırabileceğimiz kale teşkilatı; işleyişi, yapısı, görevlileri ve taşranın 
içtimai yapısına etkisi açısından önemli bir konum oluşturmaktadır. Aynı zamanda Osmanlı şehrinin 
merkezini oluşturan kalenin askeri açıdan olduğu kadar idari açıdan da bir fonksiyonu bulunmaktadır. 

Kale, stratejik bir yeri korumak veya gerekli askeri kuvveti barındırmak üzere tahkim edilmiş 
yapı anlamına gelmektedir. Askeri mimari çerçevesinde adlandırılan kaleler genellikle yol kavşakları, 
önemli bir yere ulaşan ana yollar, geçit yerleri, dağlar arasındaki boğaz, denize uzanan burun, kıyıdan 
uzaktaki adacıklar, köprübaşları ve önemli yerleşim merkezleri gibi stratejik yerlerde arazinin doğal 
özelliklerinden de yararlanarak inşa edilmektedir. Aynı zamanda kale için seçilen yerin kolay ve 
az kuvvetle savunulabilecek, gerektiğinde içerdekileri kolayca tahliye edebilecek ve uzun süreli 
kuşatmalarda barınma ve su ihtiyacını sağlayacak imkânlara sahip olması önemlidir2. Bu bağlamda 
kale bir yerleşim yerinin veya şehrin hem surlarla dış sınırlarını çizerken aynı zamanda iç kale 
yapılanmasıyla şehrin merkezini oluşturmaktadır.

Osmanlı döneminde kale yapılanması üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar iç kale, dış kale 
ve varoş olarak tabir edilen ana bölümlerdir. Bunların yanı sıra kalenin burç, hisar peçe, kale bedeni, 
sur, mazgal, şahnişin gibi mimarî ayrıntılarını ihtiva eden bölümleri bulunmaktadır. Kale mimarisinin 
önemli kısımlarından biri olan kule ya da burç terimi, bir şeyin sağlam ve muhkem tarafı anlamına 
gelmektedir3.

Osmanlı kalelerinde, ahmedek olarak da adlandırılan iç kalede komutan konağı, idari binalar 
yanında ayrı bir yapı halinde ibadet yeri bulunmaktadır. Kalenin içinde ayrı binalara yerleştirilmiş 
muhafız garnizonu koğuşları ile birlikte yiyecek saklamak üzere ambarlar ve su ihtiyacını karşılamak 
üzere sarnıçlar yer almaktadır4. İç kale, askeri işlevinin yanında konağı ve bazı yerleşim alanlarını 
da bünyesinde barındıran bir yapıdaydı. Bazı iç kalelerin şehrin savunmasını üstlenen bir tür merkez 
veya kışla biçiminde görev yaptığı görülürken aynı zamanda şehrin idari kadrosunun konaklarını ve 
müştemilatını barındıran bir tür mülkî idareyi yürüttüğü görülmektedir5. Dış kale şehrin dış sınırlarını 
çeviren sur ile iç kale arasında kalan alana verilen addır. Dış kale surları genellikle şehirleri çepeçevre 
sarmakta ve şehre gelen ana yollardan şehre girişin yapılacağı kısımlarda kapılar ihtiva etmekteydi. 
Şehre giriş kapılarından kale erlerinden kapıcılar görevli idi. Dış kale aynı zamanda bir yerleşim 
bölgesidir. Osmanlı şehirlerinin birçoğunun temeli öncelikle kale içerisinde oluşturulmuştur. Şehirlerin 
nüfusu önceleri kale içlerinde yoğunlaşırken daha sonraları nüfusun artışı ve şehrin merkezinin 
büyümesi gibi sebeplerle bu yoğunluk sur dışına taşmaya başlamıştır. Özellikle 16. yüzyıldan itibaren 
şehir yerleşmesinin daha ziyade sur dışına taşmasına rağmen kale içi yerleşimi belli bir yoğunluğu 
korumuştur6. 

1  İsmet Binark, Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri, Ankara 1980, s. 11.
2  Kale yapısı gibi görülen ancak kaleden ayrı tutulması gereken hisar ve palanga gibi yapılar daha küçük ya da farklı fonksiyonlar görmektedir. 

Palanga, kazık çakmak suretiyle çevrilmiş çit benzeri yapıların oluşturduğu tahkim yönteminin en eski biçimidir. Hisar ise daha ziyade bir 
şehrin surlarını ihtiva eden yapılar olarak adlandırılmaktadır, bkz. Semavi Eyice, “Kale”, TDV İslam Ansiklopedisi, 24, İstanbul 2001, s. 234; 
Nazmi Sevgen, Anadolu Kaleleri, Ankara 1959, s. 8-9; Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II, İstanbul 
1983, s. 752.

3  Eyice, “Kale”, s. 235.
4 Sevgen, Anadolu Kaleleri, s. 8.
5  Zeki Sönmez, “Osmanlı Kale Mimarisinin Ana Hatları”, Elektronic Journal of Oriental Studies, IV (2001), s. 1-18.
6 Şehrin en eski yerleşim kesimi ve en güvenilir bölgesi olmasından dolayı kale içinde oturmak aynı zamanda bir prestij göstergesi sayılmakla 
birlikte sakinlerinin hizmetlerine karşılık bazı vergilerden muaf tutulmaları bu yoğunluğu artıran sebepler arasındadır, bkz. Sevgi Aktüre, “16. 
Yüzyıl Ankara’sı Üzerine Bilinenler”, Tarih İçinde Ankara Eylül 1981 Seminer Bildirileri, Ankara 1984, s. 1-17.
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usul çerçevesinde tutulmuşlardır. Ancak, bunlardan mevâcib defterleri görevli ulufeleri dönemlik 
ödendiğinden dolayı her dönem için ayrıca hazırlanırdı18.

Bu defter tasnifi içinde kalelerde görevli askerlerin önemli bir kısmı belirtilmektedir. Bunlar 
arasında yer alan yeniçeri ortaları, kapıkulu ve cebeci gibi askeri sınıfların sayısı, adları, tayin zamanı, 
yevmiyeleri, ödeme döneminin toplam ücreti ve önceki dönemin ödeme kayıtları mevâcib defterlerinde 
kayıtlıdır. Ancak verilen bilgiler daha önceki dönemin bilgilerini de ihtiva ettiğinden dolayı mukayese 
imkânı vermekle birlikte kayıtların bir arada tutulmuş olması bir karışıklık oluşturmaktadır. 

Mevâcib defterlerine başta askeri sınıflar arasında kalenin bütün işlerinden sorumlu bulunan 
dizdarlar ile merdân cemaati kaydedilirdi. Kale dizdarı, yeniçeri kethüdası, yeniçeri kâtibi, imam, hatip, 
müezzin, çavuş, kileci gibi görevliler merdân cemaatine kayıtlıdırlar. Maiyetindeki mustahfızlar ile 
birlikte kalenin muhafazası yanında kale neferlerinin mevcudu, bunların silah ve cephane durumlarının 
tespiti, dizdarların başlıca görevleri arasında idi. Mevâcib defterlerinde merdan cemaatine mensup 
yeniçeri, cebeci, topçu, yerli kapıkulu ağaları ve kethüdaları; elçilik ve muhaberat gibi işleri yapan 
çavuşbaşı, kethüdâsı ve emini gibi idarî ve malî amirleri yer almaktadır19.

Mevâcib defterlerinde kalelerde görev yapan tüfenkçi cemaati yaya ve atlı olmak üzere iki kısım 
olarak kaydedilmişlerdir. Kalelerdeki mülki amirlere ait konakları ve kale kapılarını korumakla 
mükellef olan kapıcıların kapıcıbaşı ve kethüdaları; mehteran ve mızıkacı gibi isimler altında 
mehteran-ı alem, mehteran-ı hayme gibi mehteran sınıfı yanında azeban cemaati ve ağaları, mühimmat 
ve top levazımı yapan cebeci ocağı ve topçu ocağı ile bunların kethüdaları da mevâcib defterlerinde 
kaydedilmiştir. Kale muhafazası hizmetindeki hisar erleri, merd-i kal’a, merdan-ı kal’a ve mustahfız 
gibi isimler altında mevâcib defterlerinde geçmekle birlikte tımar tasarruf eden kale muhafızlarına da 
rastlanmaktadır20. 

Fethedilen bölgelerdeki Hıristiyanların bazıları voynuk, martolos ve eflak gibi sınıflara ayrılarak 
sınır kalelerinin muhafazası için görevlendirilmişlerdir21. Muhafaza hizmetindeki Hıristiyan askerlerin 
isimleri ve ulûfeleri görev yaptıkları kalelerin mevâcib defterlerine kaydolur, ulufeleri kalelerin 
muhafazasında bulundukları sürece ödenirdi.

 Sonuç
Osmanlı klasik döneminde taşra teşkilatının askeri ve sosyo-ekonomik yapılanmasında önemli 

yer tutan kale teşkilatının arşiv belgeleri olan kal’a ve mustahfızân defterleri, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde bulunmakta olup, bu defterlerde dizdar, kethüda, topçu, 
cebeci, azeb ve topçu kethüdaları, seroda, serbölük, ağay-ı azeban gibi kale görevlileri ve erlerinin 
tımar tevcih beratları ve tımar geliri kayıtları yer almaktadır. Ayrıca Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Büyük Kale ve Küçük Kale Kalemi Defterleri tasnifi içinde yer alan 
mevâcib defterleri de ulufeli kale görevlileri hakkında bilgi vermektedir.

Ek 1: Kal’a ve Mustahfızân Defterleri
Mustahfızân-ı Paşa ve Rumeli (1106): Paşa, Selanik, Ohri, Niğbolu, İlbasan, Vize, Silistre 

18  Mevâcib defterlerinde cemaat, bölük ve ocak şeklinde önce askeri sınıfın adı ve mevâcib dönemi ile yılı yazılır, kale görevlilerinin kayıtları 
bitirildikten sonra nefer başlığı altında toplam nefer sayısı, yevmiye başlığı altında toplam yevmiye miktarı, mukarrer başlığı altında ise 
üç aylık toplam yevmiye miktarı gösterilirdi. Yılın üç ayından oluşan dörtte birlik bölümler ihtiva ettiği ayların isimlerinden oluşturulmuş 
kısaltmalarla ifade ediliyordu. Bu bölümler, masar (Muharrem, Safer, Rebiülevvel), recec (Rebiülahir, Cemazielevvel, Cemazielahir), reşen 
(Receb, Şaban, Ramazan), lezez (Şevval, Zilkade, Zilhicce) şeklinde idi, bkz. Stein, Osmanlı Kaleleri Avrupa’da Hudut Boyları, s. 164, not. 21.
19  Uzunçarşılı, Kapıkulu Ocakları, s. 330-331.
20  Tımar ve taşra teşkilat kanunnamesinde kale erlerinin tımarları; “Ve bir bahşi dahi budur ki, umumen memâlik-i mahrusede vaki’ olan 
kılâ’ın hafaza ve hademesine ta’yin olunmuşdur. Her kal’anın cebehânesi ve top ve tüfengi ve yerağ ve cemî’-i âlât-ı harb hıfzına dizdâr ve 
kethüdâ ve neferâtı vardır ki, ta’yin olundukları kal’anın burûc u bârûsunu leyl ü nehâr deverân u güzerân ederler. Dâ’im hizmetleri kal’aların 
hıfz u hirâsetidür. Bu tâifeye “hisâr erleri” derler. Ve dizdâr ve kethüdâ ve neferâtının icmâllü tımârları vardır; gedik i’tibâr olunmuşdur, arpalık 
gibidir. Hizmetlerinde dâ’im ve kâ’im olduklarınca timâr ve gedükleri bilâ-sebeb ellerinden alınub âhara verilmez ve dahi bunların azl ü nasbı 
ve rabtı dizdârlara mahsûsdur, arzlarına i’tibâr olunur” şeklinde tarif edilmiştir, bkz. Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri 4, s. 480-481.
21 Yavuz Ercan, Osmanlı İmparatorluğu’nda Bulgarlar ve Voynuklar, Ankara, 1986, s. 8-9; Milan Vasic, “Osmanlı İmparatorluğu’nda 
Martoloslar”, çev. Kemal Beydilli, İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, 31 (1978), s. 47-64. 

Kalelerde dizdar, kethüda, merdan-ı kal’a, mülazım-ı kal’a gibi kale erlerinden başka imam, hatip 
ve hafız gibi dini; taş yontucu, ambarcı, kapıcı, fenari gibi diğer kale hizmetlerini gören görevlilerin 
tasarruf ettikleri tımar gelirleri Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde bulunan 
tahrir defterleri tasnifi içinde yer alan kale ve mustahfızân defterlerine kaydedilmişlerdir15. Ait 
oldukları eyalet yapılanması içindeki sancakların kalelerinde görevli dizdar, kethüda, topçu, cebeci, 
azeb kethüdaları, seroda, serbölük, ağay-ı azeban gibi kale görevlileri ve erlerinin tımar tevcih 
beratları ve tımar geliri kayıtları yanında merd-i kal’a, merdan-ı kal’a, mülazım-ı kal’a gibi kale erleri 
muhafızların isimleri ile bunların gelir kalemleri kale ve mustahfızân defterlerine yazılmıştır. Kale ve 
mustahfızân defterleri içinde mâl-ı miriye ve kal’aya hizmet etmekle mükellef tutulan kale dizdarlarına 
ait tımar tevcih beratları yer almaktadır. Kale dizdarının yardımcısı olarak kaydedilen kethüdaların da 
tımar tevcih beratıyla görevlendirildikleri görülmektedir. Sancak ve eyalet tahrir defterleri içinde de 
kale görevlilerinin tasarruf ettikleri tımarlarının, tımarha-i mustahfızân-ı kal’a başlığı altında bağlı 
bulunduğu sancağın hangi karye veya mezrasından elde edildiği, kalenin bulunduğu sancağın toprak 
tasarruf sistemine göre divani ve malikâne gelirleri içinde hâsılatın ne kadar akçe tuttuğu ayrıntılı bir 
şekilde gösterilmiştir16.

Ayrıca Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Büyük Kale ve Küçük 
Kale Kalemi Defterleri tasnifi bulunmakta olup, Büyük Kale Kalemi Defterleri (D.BKL.d) Mora ve 
Arnavutluk dışında kalan büyük kalelerin, müstahkem mevkilerin erzak, cephane, onarım işleri ve 
personelin maaş işlerini yürüten dairenin tuttuğu defterlerdir. Ayrıca Mısır, Bağdat, Lahsa, Musul, 
Diyarbekir, Van, Bosna, Budin, Temeşvar, Şam, Halep, Kars ve Erzurum kalelerindeki yeniçeri ve 
bunların teşkilatı içindeki ulufeli askerlerin yoklamalarına da bu daire bakmakta, kayıtlarını tutmakta 
ve hazine tezkiresi vermekte idi. Bosna-Hersek bölgesindeki bütün kaleler Büyük Kale Kalemi’ne 
bağlı iken sadece Karadağ’ın Podgorice Kalesi Küçük Kale Kalemi’ne bağlıydı. Kâmil Kepeci Tasnifi 
Kataloğu içinde 4725-4975892-12771486-1861250620 numaralı defterler; Bâb-ı Defterî Defter 
Kataloğu (D.BKL) içinde 32167-32843/A925-12521519-1836680 numaralı defterler, Büyük Kale 
Kalemi defterleridir.

Küçük Kale Kalemi Defterleri (D.KKL.d) ise, Mora, Arnavutluk ve civarı ile Hersek’in 
bazı kalelerinin yerli kulu neferlerinin mevâcib hesaplarını tutmakla mükellefti. Mevâcib, kale 
muhafazasında görevli askerlere senede dört defa verilen ulûfe olup, sancakların gelirlerinden 
karşılanıyordu. Bazı kalelerin muhafızlarına ait mevâcibleri, hâsılatı iyi olan eyalet ve sancaklara 
havale edilmek suretiyle de temin edilirdi. Bu tür havalelerle sağlanan mevâciblere de “ocaklık 
mevâcibi” adı verilmiştir. Küçük Kale Kalemi Defterleri de Kâmil Kepeci Tasnifi Katalogu’nda 4976-
49871124-12861712-187011620; Bâb-ı Defterî Defter Katalogu (D.KKL) içinde 32844-33117959-
12511552-1835274 numaralı defterler şeklinde bulunmaktadır. 

Mevâcib defterleri, kalelerde görevli mustahfızân sınıfın son durumunu tespit etmek ve ulufelerini 
düzenli ödemek maksadıyla tutulan tahrir kayıtlarını havidirler. Bu tahrirlerde kale görevlileri askeri 
sınıflar, cemaatler, bölükler ve ocaklar halinde isimleri ve yevmiyeleri ile kaydedilirdi17. Hazırlanan 
defterler merkezde tasdik edilip tuğra çekildikten sonra bir nüshası alıkonularak, diğer nüshaları 
saklanmak üzere ilgili kaleye ve ulufelerin ödendiği hazineye gönderilirdi. Yukarıda adı geçen 
çeşitli arşivlerde bulunan yeniçeri, ulufe, esami, kale ve mevâcib olarak tasnif edilmiş defterler aynı 
15  Sevgi Işık, Songül Kadıoğlu, Mehmet Yıldırır, Kuyûd-ı Kadîme Arşiv Katalogu, Ankara 2012, s. 319-329. Yeni yayınlanan arşiv katalogunda 
Kale ve Mustahfızân Defterleri’nin sayısı 75 olarak görünmektedir. Bunlardan 72 cilt defter Kale ve Mustahfızân Defteri iken 3 cilt defter de 
Anadolu ve Rumeli Kaleleri Yoklama Defteri olarak tasnif edilmiştir. Bu tasnif sırasında eski defter numaraları muhafaza edilmekle birlikte 
yeni defter numaralarına göre bir kataloglama yapılmıştır. Bu katalogda yer alan kaleler, bağlı oldukları eyaletleri, defter türü ve yazıldığı tarihi 
itibariyle Ek 1’de gösterilmiştir.
16  Adnan Gürbüz, 16-17. Yüzyıllarda Osmanlı Kaleleri, İstanbul 2009, s. 64, 110-111.
17  Mevâcib defterleri kalenin bulunduğu eyaletin bağlı olduğu sancağın defterdarı denetiminde hazırlanır, beylerbeyinin mührü ile tasdik 
edildikten sonra, ödemenin yapılacağı defterdarlığa gönderilerek eyalet hazinesinde muhafaza edilirdi. Burada daha önce tutulan defterler ile 
karşılaştırıldıktan sonra ödenecek akçe miktarı tespit edilerek ilgili kaleden gönderilen kâtiplere veya çavuşlara teslim edilirdi, bkz. İsmail 
Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapıkulu Ocakları II, Ankara 1984, s. 411-412; Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri 
ve Hukukî Tahlilleri, 4. Kitap Kanunî Devri Kanunnâmeleri,  İstanbul, 1992,  s. 266.
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Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1147-1148): Konya, Kayseriyye, Biga, Teke, Hamid, 
Birecik, Kastamonu, Erzurum, Sivas, Hüdavendigar, Menteşe, Kütahya, Adana, Niğde, Ankara 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1149-1151): Kütahya, Karahisar-Şarki, Amasya, 
Konya, Adana, Alaiyye, Niğde, Kastamonu, Trabzon, Divriği, Erzurum, Saruhan, Teke, Birecik, 
Malatya 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1152-1155): Amasya, Niğde, Konya, Saruhan, 
Erzurum, Kastamonu, Karahisar-ı Şarki, Menteşe, Bolu Divriği, Kayseriyye, Haleb 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1156-1158): Sivas, Teke, Karahisar-ı Şarki, Saruhan, 
Konya, Niğde, Menteşe, Erzurum, Hüdavendigar, Kastamonu, Amasya, İçil, Kengırı, Ankara 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1159-1161): Niğde, Erzurum, Karahisar-ı Şarki, 
Adana, Ahısha, Menteşe, Sivas, Konya, Sultanönü, Trabzon, İçil, Alaiyye, Teke, Divriği 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1162-1164): Erzurum, Kütahya, Kastamonu, Kengırı, 
Kayseriyye, Karahisar-ı Şarki, Tarsus, Sultanönü, Sivas, Amasya, Karahisar-ı Sahib, Menteşe, Trabzon 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1165-1167): Trabzon, Tarsus, Çorum, Sivas, 
Kayseriyye, Divriği, Amasya, Kastamonu, Ahısha, Hüdavendigar, Menteşe, Konya, İçil, Karahisar-ı 
Şarki, Niğde 

Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1168): Erzurum, Kastamonu, Trabzon, Teke, Niğde, Kütahya, 
Saruhan, Tarsus, Alaiyye, Karahisar-ı Şarki, Malatya, Adana, Kengırı, Hüdavendigar 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1168): Sivas, Erzurum, Amasya, Saruhan, Teke, 
Tarsus, Hüdavendigar, Ankara, Kayseriyye, Kastamonu, Kütahya, Karahisar-ı Sahib, Divriği 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1169): Tarsus, İçil, Sivas, Çorum, Canik, Saruhan, 
Kayseriyye, Birecik, Amasya, Erzurum, Divriği, Kengırı, Alaiyye 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1170): Bolu, Sivas, Aksaray, Karahisar-ı Şarki, 
Trabzon, Amasya, Kocaili, Hamid, Alaiyye, Konya, Canik, Saruhan, Kastamonu, Hüdavendigar, 
Birecik, Kütahya 

Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1171): Karahisar-ı Şarki, Kastamonu, Çorum, Ankara, Niğde, 
Kayseriyye, Trabzon, Teke, Sivas, Erzurum, Divriği, Saruhan, Canik 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1171): Kocaili, Canik, Karahisarı-ı Şarki, Saruhan, 
Biga, Hüdavendigar, Erzurum, Alaiyye, Kastamonu, Kayseriyye, Konya, Divriği, Niğde, Sultanönü 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1172): Hamid, Bolu, Karahisar-ı Şarki, Kocaili, 
Kastamonu, Saruhan, Amasya, Teke, Karahisar-ı Sahib, Alaiyye, Erzurum, Konya, Kütahya, İçil, Biga 

Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1172): Niğde, Menteşe, Kastamonu, Erzurum, Karahisar-ı Sahib, 
Konya, Karahisar-ı Şarki, Hüdavendigar, Kilis, Saruhan, Amasya, Divriği, Sivas, Trabzon 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1173): Canik, Malatya, Kayseriyye, Karahisar-ı 
Şarki, Erzurum, Teke, Alaiyye, Sultanönü, Hüdavendigar, Kastamonu, Kocaili, Trabzon 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1174): İçil, Karahisar-ı Şarki, Karahisar-ı Sahib, 
Hamid, Teke, Trabzon, Kütahya, Hüdevandigar, Divirği, Niğde, Sultanönü, Konya, Menteşe, Amasya, 
Saruhan, Ankara 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1175-1176): Karahisar-ı Şarki, Erzurum, Adana, 
Saruhan, Niğde, Kayseriyye, Kastamonu, Kütahya, Alaiyye, İçil, Menteşe, Konya, Teke, Karahisar-ı 
Sahib 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1177-1178): Konya, Karahisar-ı Sahib, Kocaili, 
Kayseriyye, Erzurum, Niğde, Alaiyye, Kastamonu, Çorum, Ankara, Karahisar-ı Şarki, Trabzon, Sivas, 
Menteşe 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1179-1181): Trabzon, Sivas, Adana, Amasya, Niğde, 
Erzurum, Alaiyye, Menteşe, Kastamonu, Ayıntab, Teke, Karahisar-ı Şarki, Kocaili, Hüdavendigar, 
Konya, Saruhan

Mustahfızân-ı Eyalet-i Anadolu (1107): Divriği, Teke, Kastamonu, Kayseriyye, Menteşe, Saruhan, 
Karahisar-ı Sahib, Hamid, Karahisar-ı Şarki, Ankara, Konya, Sivas, Kütahya, Kengırı, Malatya

Mustahfızân-ı Eyaleti Anadolu (1108): Malatya, Sivas, Kastamonu, Teke, Karahisar-ı Sahib, 
Ankara, Niğde, Amasya, Kengırı, Menteşe, Saruhan, Ardahan-ı Büzürg, Konya 

Defter-i Mustahfızân-ı Eyalet-i Anadolu (1111-1114): Niğde, Amasya, Canik, Tarsus, Saruhan, 
Sivas, Karahisar-ı Şarki, Malatya, Kastamonu, Hüdevendigar, Ankara, Trabzon, Çorum, Adana 

Mustahfızân-ı Eyaleti Anadolu (1115): Konya, Amasya, Divriği, Karahisar-ı Şarki, Sultanönü, 
Kastamonu, Sivas, Erzurum, Kayseriyye, Teke, Ankara, Niğde, Hamid, Saruhan, Birecik 

Elviye-i Muhtelife-i Dizdârân-ı Anadolu ve Rumeli (1116): Sivas, Alacahisar, Erzurum, Kütahya, 
Malatya, Avlonya, İlbasan, Semendire, Hüdavendigar, Canik, İçil, Bosna, Silistre, Amasya, Karahisar-ı 
Şarki, Bolu, Ohri 

Mustahfızân-ı Anadolu Gayr-ı Ez Dizdârân (1116-1117): Kastamonu, Amasya, Trabzon, Bolu, 
Niğde, Konya, Sivas, Kütahya, Çorum, Malatya, Teke, Karahisar-ı Sahib, Saruhan, Divriği, Hamid, 
Alaiyye, Hüdevendigar, Tarsus, Ankara 

Mustahfızân-ı Anadolu Gayr-ı Ez Dizdârân (1118-1122): Teke, Hamid, Sultanönü, Konya, 
Karahisar-ı Şarki, Alaiyye, Kastamonu, Canik, Kayseriyye, Kütahya, Sivas, Ankara, Niğde, Saruhan, 
Tarsus, Divriği, Karahisar-ı Sahib, Adana, İçil, Bolu, 

Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1123-1125): Alaiyye, Saruhan, Divriği, Amasya, İçil, Amid, 
Malatya, Kastamonu, Konya, Menteşe, Sivas, Kayseriyye, Bolu, Karahisar-ı Şarki, Niğde, Teke, 
Ankara 

Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1126-1129): Hüdavendigar, Malatya, Amasya, Ankara, Alaiyye, 
Kastamonu, Saruhan, Teke, Konya, Kütahya, Hamid, Biga, Karesi, Sivas, Erzurum, Trabzon, Tarsus 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1130-1132): Sivas, Adana, Alaiyye, Teke, Erzurum, 
Saruhan, Ayıntab, Kayseriyye, Birecik, Tarsus, Menteşe, Trabzon, Divriği, Bolu, Kastamonu, Amasya, 
İçil, Niğde 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1133-1134): Divriği, Ayıntab, İçil, Amasya, Saruhan, 
Canik, Karahisar-ı Sahib, Kütahya, Erzurum, Niğde, Konya, Teke, Hüdavendigar, Tarsus, Sivas, 
Alaiyye, Bolu, Kayseriyye, Karhisar-ı Şarki, Malatya 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1135-1137): Ayıntab, Divriği, Kastamonu, Sivas, 
Teke, Niğde, Tarsus, Menteşe, Ankara, Hüdavendigar, Kengırı, Erzurum, Ardahan-ı Büzürg, Amasya, 
Saruhan 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1138-1140): Hüdavendigar, Saruhan, Karahisar-ı 
Şarki, Kastamonu, Konya, Trabzon, Erzurum, İçil, Sivas, Hamid, Teke, Niğde, Amasya, Ankara, Bolu, 
Aksaray 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1141-1142): Amasya, Kastamonu, Erzurum, Konya, 
Karahisar-ı Şarki, Niğde, Kütahya, Tarsus, Alaiyye, Hamid, Kayseriyye, Kengırı, Saruhan, Biga, İçil, 
Kocaili, Şam, Ankara 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1143): Erzurum, Niğde, Trabzon, Şam, Kocaili, 
Bolu, Saruhan, Malatya, Alaiyye, Divriği, Kastamonu, Sivas, Kayseriyye, Amasya, Karhisar-ı Sahib, 
Tarsus, Kengırı, Menteşe 

Mustahfızân-ı Kılâ’-i  Anadolu (1143): Erzurum, Karahisar-ı Şarki, Amasya, Kastamonu, 
Saruhan, Çorum, Teke, Konya, Ankara, Bolu, Alaiyye, Malatya, Kayseriyye, Sivas, Canik 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1144): Trabzon, Erzurum, Sivas, Niğde, Karahisar-ı 
Şarki, Adana, Alaiyye, Aksaray, Çorum, Kastamonu, Amasya, Saruhan, Konya, Ankara, Divriği, Teke, 
Ahısha 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1145-1146): Trablus, Saruhan, Teke, İçil, Birecik, 
Konya, Kastamonu, Erzurum, Hüdavendigar, Ayıntab, Karahisar-ı Şarki, Hamid, Trabzon 
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Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1224): Hüdavendigar, Biga, Kastamonu, Karahisar-ı Sahib, 
Amasya, Saruhan Kütahya, Erzurum, Niğde, Karahisar-ı Şarki, Sivas, Alaiyye, Konya, Birecik, 
Divriği, Kayseriyye 

Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu ve Rumeli (1224-1229): Kocaili, Hüdavendigar, Vize, Sığla, 
Ağrıboz, Bolu, Gelibolu, Ankara, Hamid, Midilli, Biga 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1225-1227): Saruhan, Niğde, Biga, Erzurum, 
Karahisar-ı Sahib, Alaiyye, Karahisar-ı Şarki, Konya, Kastamonu, Sivas, Amasya, Canik, Trabzon, 
Divriği, Kayseriyye, Kengırı, Bolu, Hamid,  

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1228-1229): Amasya, Sultanönü, Sivas, Çorum, 
Saruhan, Şam-ı Şerif, Karahisar-ı Şarki, Kayseriyye, Kastamonu, Trabzon, Alaiyye, Karahisar-ı Sahib, 
Menteşe, Niğde 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1230-1231): Sivas, Karahisar-ı Şarki, Trabzon, 
Kocaili, İçil, Menteşe, Sultanönü, Niğde, Kütahya, Kastamonu, Kayseriyye, Saruhan, Divriği, Malatya 

Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu ve Rumeli (1230-1239): Ağrıboz, Gelibolu, Hüdavendigar, Bolu, 
Hamid, Vize, Sığla, Kocaili, Vize 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1232): İçil, Menteşe, Çorum, Karahisar-ı Şarki, 
Kütahya, Amasya, Hüdavendigar, Birecik, Ahısha, Saruhan, Erzurum, Kastamonu, Alaiyye, Tarsus, 
Konya, Adana 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1233-1234): İçil, Trablusşam, Çorum, Amasya, 
Şam-ı Şerif, Kastamonu, Saruhan, Kütahya, Kayseriyye, Menteşe, Ahısha, Karahisar-ı Şarki, Trabzon, 
Sivas, Ayıntab, Konya 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1235-1236): Şam-ı Şerif, Saruhan, Adana, Karahisar-ı 
Sahib, Trabzon, Birecik, Erzurum, Kastamonu, Kengırı, Divriği, Menteşe, Niğde, Tarsus, Karahisar-ı 
Şarki 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1237-1238): İçil, Hüdavendigar, Çorum, Amasya, 
Niğde, Karahisar-ı Şarki, Kastamonu, Alaiyye, Ahısha, Erzurum, Ankara, Kayseriyye, Tarsus, Teke, 
Adana, Birecik 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1239-1240): Trabzon, Tarsus, İçil, Erzurum, Sivas, 
Saruhan, Teke, Ahısha, Kütahya, Niğde, Karahisar-ı Şarki, Amasya, Kayseriyye, Menteşe, Divriği, 
Birecik 

Mustahfızan ve Eşkinciyan-ı Der Kuyud-ı Tersane-i Amire (1240-1247): Kocaili, Hüdavendigar, 
Gelibolu, Ağrıboz, Hamid, Ankara, Bolu, Vize, Midilli, İnebahtı 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1241-1242): Divriği, Karahisar-ı Şarki, Konya, 
Canik, Amasya, Erzurum, Kastamonu, Birecik, Teke, Menteşe, Ayıntab, İçil, Sivas, Trabzon 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1243-1244): Konya, Amasya, Adana, Çorum, 
Kayseriyye, Biga, Birecik, Kastamonu, Trabzon, Karahisar-ı Şarki, Menteşe, Teke, Alaiyye, Kengırı, 
Tarsus 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1245-1246): Çorum, Şam-ı Şerif, Hamid, Karahisar-ı 
Şarki, Teke, Divriği, Alaiyye, Kayseriyye, Kastamonu, Erzurum, Trabzon, Saruhan, Tarsus, Sığla  

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1247-1257): Paşa, Gelibolu, Hüdavendigar, 
Biga, Bolu, Sığla, Prizren, Erzurum, Karahisar-ı Şarki, Amasya, Divriği, Niğde, Saruhan, Trabzon, 
Kastamonu, Birecik 

Defter-i Yoklama-i Kılâ’-i Rumeli (Tarihsiz): Ohri, İlbasan, İskenderiyye, Avlonya, Delvine, 
Köstendil, Paşa, Üsküb, Silistire, Niğbolu, Vize, Çirmen, Semendire, Bosna, İzvornik, Hersek, Klis 

Defter-i Yoklama-i Kılâ’-i Anadolu (Tarihsiz): Kütahya, Sivas, Karaman, Maraş, Erzurum, 
Trabzon, Adana, Karahisar-ı Şarki, Ardahan-ı Büzürg, İçil 

Defter-i Yoklama-i Kılâ’-i Anadolu (1202): Sivas, Erzurum, Trabzon, Maraş, Adana, Karaman, 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i  Anadolu (1182-1186): Sivas, Karahisar-ı Şarki, İçil, Konya, 
Hüdavendigar, Meneteşe, Amasya, Kocaili, Niğde Erzurum, Kastamonu, Canik, Teke, Karahisar-ı 
Sahib, Ankara 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1186-1188): Bolu, Adana, Sivas, Karahisar-ı Şarki, 
Aksaray, Sulatanönü, İçil, Kütahya, Saruhan, Çorum, Karahisar-ı Sahib, Hüdavendigar, Erzurum, 
Alaiyye, Kayseriyye, Trabzon 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1189): Niğde, Malatya, Saruhan, Erzurum, 
Karahisar-ı Şarki, Kayseriyye, Ankara, Kütahya, Alaiyye, Karahisar-ı Sahib, Teke, Çorum, Kengırı, 
Kastamonu, Ayıntab

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1190): Sivas, Adana, Trabzon, Amasya, Saruhan, 
Menteşe, Karahisar-ı Sahib, Karahisar-ı Şarki, Erzurum, Kütahya, Kastamonu, Birecik, Alaiyye, 
Niğde, Teke 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1191-1193): Amasya, Birecik, Erzurum, Karahisar-ı 
Sahib, Divriği, Teke, Trabzon, Kastamonu, Niğde, Canik, Kengırı, Sivas, Ahısha, Kütahya, Ankara 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1194-1197): Trabzon, Divriği, Alaiyye, Sivas, 
Karahisar-ı Şarki, Erzurum, Teke, Kastamonu, Amasya, Kayseriyye, Çorum, BirecikKonya, Saruhan, 
Canik, Trablusşam 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1198-1201): Ayıntab, Erzurum, Trabzon, Saruhan, 
Menteşe, Kastamonu, Kütahya, Kayseriyye, Adana, Niğde, Amasya, Karahisar-ı Şarki, Kengırı, 
Karahisar-ı Sahib, Teke 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1202-1204): Konya, Menteşe, Çirmen, Amasya, 
Ankara, Erzurum, İçil, Trabzon, Hüdavendigar, Kengırı, Kastamonu, Sivas, Teke, Divriği, Kütahya, 
Hamid 

Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu ve Rumeli (1204-1206): Ağrıboz, Hüdavendigar, Kocaili, Bolu, 
Biga, Gelibolu, Anakara, Hamid, Sığla 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1205-1206): Saruhan, Niğde, Kastamonu, Aksaray, 
Hüdavendigar, Çorum, Menteşe, Tarsus, Hamid, Erzurum, Ankara, Kayseriyye, Karahisar-ı Şarki, 
Konya 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1207-1208): Amasya, Sivas, Teke, Trabzon, 
Karahisar-ı Şarki, Kastamonu, Saruhan, Çorum, Ankara, Konya, Kengırı, Erzurum, Alaiyye, Kütahya 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1209-1211): Tarsus, Hüdavendigar, Trabzon, Adana, 
Sivas, Kastamonu, Birecik, Saruhan, Amasya, Erzurum, Ankara, Alaiyye, Çorum, Ahısha, Karahisar-ı 
Sahib 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1212-1214): Divriği, Trabzon, Amasya, Niğde, 
Saruhan, Sivas, Birecik, Kastamonu, Karahisar-ı Şarki, Kengırı, Kütahya, Hamid, Tarsus, Kayseriyye, 
Konya 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1215-1217): Ankara, Karahisar-ı Şarki, Kayseriyye, 
Kastamonu, Amasya, Erzurum, İçil, Sivas, Canik, Niğde, Alaiyye, Konya, Tarsus, Menteşe, Kütahya, 
Hüdavendigar 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1218-1221): Sivas, Saruhan, Kocaili, Erzurum, 
Kastamonu, Konya, Ahısha, Amasya, Trabzon, Karahisar-ı Şarki, Birecik, Teke, Karahisar-ı Sahib, 
Bolu, Menteşe 

Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu ve Rumeli (1219-1223): Biga, Hüdavendigar, Ağrıboz, Vize, Bolu, 
Sığla, Gelibolu, Kocaeli, Anakara 

Dizdârân ve Mustahfızân-ı Kılâ’-i Anadolu (1222-1223): Divriği, Ankara, Biga, Çorum, Malatya, 
Karahisar-ı Şarki, Trabzon, Kengırı, Saruhan, Bolu, Alaiyye, Kastamonu, Amasya, Karahisar-ı Sahib, 
Kütahya, Hamid 
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Orta boylu, elâ gözlü, açık kaşlu Hüseyin veled-i İbrahim, Hüseyin veledi Hamza elinde olan  
Kocaeli sancağına bağlı Şili nahiyesinde Kul Yusuf karyesi ve gayrideki bin sekiz yüz otuz üç akçelik 
tımarın kendisine verilmesi için tersane-i amireye yazdığı arz üzerine deryâ kapudanı vezir Gazi Hasan 
Paşa tarafından alaybeyinin bayrağı altında sefere iştirak etmesi şartıyla verilen tezkire (tevcih tarihi 
sene semâne ve semânîn ve miete ve elf )

Kütahya sancağına bağlı Uşak nahiyesinde bin akçe tımar tasarruf eden Ömer veledi Mehmed’in 
kendi rızasıyla mahlul olan tımarın orta boylu, elâ gözlü, açık kaşlu Hüseyin veledi Ali’ye verilmesi 
için tersane-i amireye yazdığı arz üzerine deryâ kapudanı vezir Gazi Hasan Paşa tarafından tevcih 
olunan tımar beratı (tevcih tarihi sene semâne semânin ve miete ve elf).

Mustahızân-ı Kal’a-i Amasya

Amasya kalesi dizdarı Hasan oğlu Ahmed’in Geldiklan nahiyesindeki 9800 kuruşluk mustahfız 
tımarı kaydı tevcih tarihi 1194.

Amasya kalesi kethüdası İbrahim oğlu İbrahim’in  Geldiklan nahiyesindeki 2999 kuruşluk 
mustahfız tımarı kaydı 1194.

Saruhan, Kastamonu, Ankara, Kengırı, Amasya, Çorum, Divriği, Karahisar-ı Şarki, İçil, Sığla

Ek 2: Kal’a ve Mustahfızân Defterleri’nden Örnekler

Liva-i Eyalet-i Cezayir fi sene 1188 (1774-1775)

Teke sancağına bağlı Antalya nahiyesinde Memir oğlu çiftliği ve gayriden elde edilen iki bin 
akçenin ferman gereğince mutasarrıfı olan İbrahim veledi Halil’in  Seddü’l-bahr ve Limni ceziresindeki 
memurluğuna on seneden beri gelmediğinden dolayı mahlul olması üzerine  orta boylu, elâ gözlü, açık 
kaşlu Seyyid Ali’ye verilmesi için tersane-i amireye gönderilen arz üzerine deryâ kapudanı vezir Gazi 
Hasan Paşa tarafından verilen tezkire. (tevcih tarihi sene semane ve semânîn ve miete ve elf)
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ÖZ: 

Defterhâne-i Âmire’nin önemli defter serilerinden biri olan timar ruznâmçe defterleri, dirlik 
almaya hak kazanmış kişinin berat alabilmesi için defterhâne tarafından verilen tezkire 
suretlerini ihtiva eden ve iki tahrir arasındaki günlük muameleleri ihtiva eden defterlerdir. 

Bu defter grubu içerisinde Osmanlı timar sistemine dair çok kıymetli bilgiler bulunduğu gibi askerî 
tarih araştırmaları bakımından da oldukça detaylı veriler yer almaktadır. Bu çalışmada seçilen bir grup 
defter örneği bu bakış açısıyla incelenmiş olup, bir takım tahlil ve tespitlerde bulunulmuştur. 

Kelime Anahtarı: Timar ruznâmçe defterleri, Osmanlı devleti, Askerî tarih

SOME REMARKS ABOUT THE IMPORTANCE OF TİMAR RUZNÂMÇE DEFTERS 
WITH REGARDS TO MILITARY HISTORICAL ANALYSIS

ABSTRACT: 
As an important defter series of Defterhâne-i Âmire, timar ruznâmçe defters include daily 

transactions between two compositions and collection of biographies presented by defterhâne in order 
for the ones who deserved to get timar to get certification. In this group of defters, as there are precious 
information about Ottoman timar system, there are also considerably detailed data concerning military 
history as well. In this study, a group of sample defter was chosen and analysed within this perspective, 
numerous analysis and findings were proposed.  

Keywords: Timar ruznâmçe defters, the Ottoman State, Military History

ASKERÎ TARİH ARAŞTIRMALARI BAKIMINDAN TİMAR RUZNÂMÇE 
DEFTERLERİ’NİN ÖNEMİNE DAİR BAZI GÖRÜŞLER

Doç. Dr. Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ
Gazi Üniversitesi /TÜRKİYE
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hakkında bilgi verdiğinden Osmanlı askerî tarih araştırmaları açısından oldukça dikkate değerdir. 
Özellikle sefere gitmekle yükümlü olanların askerî hizmetleri, hangi seferlere iştirak ettikleri, hattâ 
sefere gidip gitmedikleri, tayin, terfi ve azil sebepleri, kimlikleri, üst makamları ile olan ilişkilerini 
bu çerçevede ele almak ve değerlendirebilmek mümkündür. Zira bu defter grubu, timar tahsislerini 
içerdiğinden dirlik sahiplerinin özellikle de Osmanlı eyalet askerlerinin biyografilerine; kariyer 
bilgilerine, devlete yaptıkları hizmetlere ve katıldıkları seferlere dair bir takım ipuçlarına ulaşabilmek 
mümkündür.

Bu veriler içerisinde sipahilerin katıldığı seferler, bu seferlerin adları ayrı bir araştırmaya mevzu 
olabilecek kadar kıymete haizdir. İncelemiş olduğumuz kayıtlarda bu duruma dair sayısız örnekler 
bulunmaktadır. İncelediğimiz defterler dönem itibariyle 16. yüzyılın ikinci yarısına ve 17. yüzyılın 
ilk yarısına aittir ve bu defterlerde dönemin siyasi gelişmelerine paralel olarak hem batıya hem de 
doğuya yapılan seferlerle ilgili veriler mevcuttur. Özellikle de 16. yüzyılın ikinci yarısına ait ruznâmçe 
defterlerine göz atıldığında, devletin yoğun bir şekilde batı seferleri ile meşgul olduğu görülür. Bu 
dönemde Macaristan meselesi, Osmanlı siyasetine ve savaş kararlarına yön vermiş, Habsburglara 
karşı sefere çıkılmasına karar verilmiştir (1593)14. 

Osmanlı devleti, 14 yıl süren bu savaş döneminde oldukça geniş bir sahada  mücadele etmek 
zorunda kalmıştır. Bu seferler esnasında Raab (Yanık Kale) alınmış (1594), ertesi yıl Eflak beylerbeylik 
haline getirilmiştir. Bu sırada Avusturyalılar önemli bir kale olan Estergon kalesini ele geçirmişlerdir. 
Bu durum tahta yeni çıkan III. Mehmed’i (1595-1603) sefere çıkmaya zorlamış ve Eğri’nin (Erlau) 
fethinden (1596) sonra Haçova’da (Mezökeresztes) yapılan savaşta Osmanlılar, Alman ve Erdel 
müttefik ordusuna karşı güçlükle zafer kazanmışlardır15. Sonraki yıllarda Avusturyalılar Raab (Yanık 
Kale)’yi geri alarak Budin’i kuşatmışlar ve iki taraf arasında Estergon, Kanije, İstolni-Belgrad kaleleri 
el değiştirmiştir16. İncelediğimiz kayıtlarda yer alan sefer bilgileri de bu durumu destekleyecek 
mahiyettedir. Bu kayıtlarda Raab (Yanık Kale)17, Eğri seferi18, Budin muhafazası, Estergon19, Eflak20, 
İstolni-Belgrad21 gibi batıya yapılan bir takım seferlerden söz edilmekte, muhafaza edilen kalelerden22 
bahsedilmektedir. Bu seferlerde Avrupa’nın yeni savaş teknolojisi, hafif tüfekle at üstünde savaşan 
Avusturya askeri karşısında kılıç kalkanla savaşan timarlı sipahilerin yetersizliği ortaya çıkmış, 
bundan sonra devlet orduya halktan tüfek kullanan sekban askeri almak zorunda kalmıştır23. 

Haçova meydan muharebesinin ertesi günü askerî yoklama yapılmış ve seferden çok sayıda 
askerin kaçtığı tespit edilmiştir24. İncelediğimiz kayıtlar bu hususta dikkate değer veriler içermektedir. 

14  Halil İNALCIK, Devlet-i‘Aliyye, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I, Klasik Dönem (1302-1606): Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik 
Gelişim, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 2009, s. 185.
15 H. İNALCIK, Devlet-i‘Aliyye, s. 185-186.; Haçova meydan muharebesi için bkz. HOCA SADEDDİN EFENDİ, Tacü’t-tevârih, (sad. İsmet 
Parmaksızoğlu), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1974, s. VII.
16 H. İNALCIK, Devlet-i‘Aliyye, s. 186-187.
17 İstanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Timar Ruznâmçe Defteri, No: 212, s. 276. (Ruznâmçe defterleri, bundan sonra BOA-TRD şeklinde 
kısaltılacaktır.); BOA-TRD-220, s. 387, 390.; Raab’ın (Yanık Kale) alınması hakkında bkz. NAÎMA MUSTAFA EFENDİ, Naîmâ Târîhi, (çev. 
Zuhurî Danışman), Cilt I, İstanbul 1967, s. 98-99.
18 BOA-TRD-191, s. 496.; BOA-TRD-191, s. 507, 511, 514-516, 518.; BOA-TRD-239, s. 416.; Yanık Kale ve Eğri’nin fethi için ayrıca bk. 
MUSTAFA NURİ PAŞA, Netâyicü’l-Vukû’ât, Kurumlarıyla Osmanlı Tarihi, Cilt I-IV, (hzl. Yılmaz Kurt), Birleşik yayınevi, Ankara 2008, s. 185-
188.; M.Tayyib GÖKBİLGİN, “Mehmed III”, İA, Cilt 7, s. 537-538.; İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı Tarihi, Cilt III, Kısım I, TTK yay., 
Ankara 1988, s. 75.
19 BOA-TRD-191, s. 498, 500.
20 BOA-TRD-191, s. 498, 529, 532.
21 BOA-TRD-191, s. 495.
22 BOA-TRD-220, s. 405.
23 H. İNALCIK, Devlet-i ‘Aliyye, s. 186-187.; Bu durum olumsuz bazı gelişmelere yol açmıştır. Koçi Bey meşhûr risâlesinde, re’âyâdan asker 
olamayacağını, asker olanların da işe yaramayacaklarını, Anadolu’da ortaya çıkan Celali eşkıyâsının daha çok bu sonradan asker olan re’âyâ 
taifesinden müteşekkil olduğunu ifade etmektedir. Bkz. GÖRİCELİ KOÇİ BEY, Koçi Bey Risâlesi, (yay. hzl. Yılmaz Kurt), Ecdad Yay., Ankara 
1994. s. 18.
24 Yoklamada firar eden askerlere dair Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Kâmil Kepeci Tasnifi’nde (nr. 254 ve nr. 347) kayıtlar bulunmaktadır. Bkz. 
Feridun M. EMECEN, Osmanlı Klasik Çağında Savaş, Timaş Yay., İstanbul 2010, s. 234.; M. Akdağ, sadece  347 numaralı firarî defterinden 
bahsetmektedir. Bkz. Mustafa AKDAĞ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, Celalî İsyanları, Barış Yay., Ankara 1999, s. 374.; Bu savaştan 
firar edenlerin sayısının 30.000 olduğu ileri sürülse de Feridun M. Emecen, arşiv belgelerine dayalı olarak yapmış olduğu tespitte, bu sayının 
2.000 civarında olduğunu ileri sürmektedir. Bk. F. M. EMECEN, Osmanlı Klasik Çağında Savaş, s. 234.

Giriş
Timar ruznâmçe defterleri, mufassal tahrir defterleri1, icmal defterleri ve derdest defterleri2 ile 

birlikte Defterhâne-i Âmire’nin önemli defter serilerinden birini oluşturmaktadır. Bu defter türünün 
içeriğine ve kaynak değerine dair muhtelif çalışmalar yapılmış olup3, bu çalışmalarda söz konusu 
defterler daha çok Osmanlı timar sistemi bağlamında ele alınmıştır. Bu bildiride ise timar sistemi de 
gözetilmek suretiyle söz konusu kaynak grubunun askerî tarih araştırmaları bakımından sahip olduğu 
öneme dair bazı tespitlerde bulunulacaktır. 

Timar ile ilgili devlet kayıtlarının günlük faaliyet raporlarını ihtiva eden bir diğer ifadeyle timar 
tahsislerinin kronolojik kayıtlarını içeren timar ruznâmçe defterlerinde4, timar almaya hak kazanmış 
kişinin berat alabilmesi için defterhâne tarafından verilen tezkire suretleri bulunmaktaydı5. İbtidadan 
timar verme, terfi, nakil, becayiş gibi sebeplerle timar kayıtlarının günü gününe tutulduğu6, iki tahrir 
arasındaki günlük işlemleri kapsayan7 bu kaynak grubunda vilâyetlere ait timar işlemleri hakkındaki 
belgeler, tezkireler, mülk ve timar sahiplerinin isimleri, timar hasılları, timar sahipleri ile timara talip 
olanlar hakkında geniş biyografik bilgi8 , dirlik sahiplerinin menşeleri, üst makamlarla şahsi ilişkileri9, 
dirlik gelirlerinin bir başka kişiye aktarımının şartları ve askerî faaliyetler ile ilgili bir takım veriler 
bulunmaktaydı10. Arşivlerimizdeki en erken tarihli defter, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Maliyeden 
Müdevver Defterler Katalogu’nda bulunan ve 1487-1489 tarihleri arasındaki tezkireleri ihtiva eden II. 
Bayezid devrine ait 17893 numaralı defterdir11.

Seferlere Dair Veriler
Arşivlerimizde askerî tarihimiz12 ile ilgili muhtelif kaynaklar bulunmaktadır. Bu kaynaklar ilk 

aşamada bu amaçla tutulmuş olmasa da belgelerin tetkiki askerî tarih ile ilgili bir takım verilere 
ulaşılmasını mümkün kılmaktadır13. Bu bakış açısıyla bakıldığında timar ruznâmçe defterleri, timar 
tezkirelerinin suretlerini ihtiva ettiğinden ve dirlik almaya hak kazanan timar sahiplerinin biyografileri 

1 Tahrir defterlerinin muhtevası ve önemi hakkında bkz. Ö.Lütfi BARKAN, “Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi 
Tahrirleri”, İÜİFM, II/1 (1940), s. 20-59; II/2, s. 214-247.; Aynı yazar, “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”, Türkiyat Mecmuası, 
X (1951-53), s. 1-27.; Ayrıca bk. Halil İNALCIK, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Cilt 1: 1300-1600, Eren Yay., İstanbul 
2000, s. 175-185. 
2 Derdest defterleri hakkında detaylı bilgi için bkz. Erhan AFYONCU, “XVII. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde İki Yeni Defter: Cebe ve Derdest 
Defterleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi XV (2000), s. 221-229.; Ayrıca bkz. Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ, “Derdest Defterlerinin Kaynak Değeri 
Üzerine Bir Deneme: 493 Numaralı Ayıntab (Antep) Derdest Defteri’nin Analizi”, Bilig, Sayı 56 (Kış 2011), s. 235-246.
3 Bu defterlerin önemine binaen yapılan bazı çalışmalar için bkz. Irène BELDICEANU-STEINHERR, Mihnea BERINDEI, Gilles VEINSTEIN, 
“Attribution de timar dans la province de Trébizonde (fin du XVe siècle), Turcica, VIII/I  (1976), s. 279-290, IX/2-X (1978), s. 107-154.; Ayrıca 
bkz. Nicoară BELDICEANU, “Le timar de Muslih ed-din, prècepteur de Selim Şah”, Turcica, VIII/2 (1976), s. 91-109.; Douglas HOWARD, 
The Ottoman ‘Timar’ System and its Transformation (1563-1656), (Doktora Tezi), Indiana University, 1987, s. 41-76.; Aynı yazar, “The 
BBA Ruznamçe Tasnifi: A New Resource for the Study of the Ottoman Timar System”, The Turkish Studies Association Bulletin, 10/1 (Marc 
1986), s. 11-19.; Nejat GÖYÜNÇ, “Timar Ruznamçe Defterleri’nin Biyografik Kaynak Olarak Önemi”, Belleten, Cilt LX, Sayı 227 (Nisan 
1996), s. 127-138.; Gèza DÁVID, Osmanlı Macaristanı’nda Toplum, Ekonomi ve Yönetim 16. Yüzyılda Simontornya Sancağı, Tarih Vakfı Yurt 
yay., İstanbul 1999.; Erhan Afyoncu, Osmanlı Devlet Teşkilâtında Defterhâne-i Âmire (XVI-XVIII.Yüzyıllar), Marmara Üniversitesi, Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü, (Basılmamış Doktora tezi), İstanbul 1997, s. 27-30.; Erhan AFYONCU, “Osmanlı Müverrihlerine Dair Tevcihat 
Kayıtları I-II”, Belgeler, 24 (2000), s. 77-155.; XXVI/30(2005), s. 86-88.; Enver ÇAKAR, “313 Numaralı Timar Ruznâmçe Defteri ve Bu 
Defterde Haleb Vilayeti ile İlgili Bazı Tespitler”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, XI/1 (2001), s. 235-246.; Emine ERDOĞAN 
ÖZÜNLÜ, “Timar Tevcihâtı ile İlgili Kaynaklarda Yer Alan Kayıtların Karşılaştırılmasına Dair Bir Deneme”, Ankara Üniversitesi Osmanlı 
Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Sayı 21 (2007, Basım tarihi 2009), s. 81-93.
4 D. HOWARD, ‘Timar’ System and its Transformation, s. 41.
5 E. AFYONCU, … Defterhâne-i Âmire (XVI-XVIII.Yüzyıllar), s. 27.
6 Halil Sahillioğlu, “Ruznâmçe”, Tarih Boyunca Paleografya  ve Diplomatik Semineri, İstanbul 1988, s.115.
7 Erhan AFYONCU, “Defterhâne”, DİA, Cilt 9, s. 102.
8 Bu hususta geniş bilgi için bkz. Nejat GÖYÜNÇ, “Timar Ruznamçe Defterleri’nin Biyografik…”, s. 127-138.
9 Lajos FEKETE, Die Siyagat-Schrift in der Türkischen Finanzverwaltung, Budapest 1955, s.107’den naklen N.GÖYÜNÇ, “Timar Ruznamçe 
Defterleri’nin Biyografik…”, s. 127. 
10 Nicoara BELDICEANU, XIV. Yüzyıldan XVI. Yüzyıla Osmanlı Devleti’nde Timar, (Terc. M.Ali Kılıçbay), Ankara 1985, s. 65.
11 E. AFYONCU, … Defterhâne-i Âmire (XVI-XVIII. Yüzyıllar), s. 27.
12 Askerî tarihin tanımı oldukça geniş olup, savaşlar, ayaklanmalar, insan gücü, askeri güç, uluslar arası ilişkiler, devletin iç ve dış politik 
uygulamaları, ülkenin asayiş durumu bu tanım içerisinde yer almaktadır. Bu hususta bkz. Cihat AKÇAKAYALIOĞLU, “Genel Hatları ile Askeri 
Tarih”, Birinci Askeri Tarih Semineri, Bildiriler, Cilt I, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı yay., Ankara 1983, s. 39.
13 Meselâ, Nejat Göyünç’ün Büyük Ruznamçe Defterleri’nin askerî tarih araştırmaları açısından önemine dair bir çalışması için bkz. Nejat 
GÖYÜNÇ, “XVI.Yüzyılda Türk Askeri Tarihi ile İlgili Yeni Kaynaklar”, Birinci Askeri Tarih Semineri, Bildiriler, Cilt I, Genelkurmay Askeri Tarih 
ve Stratejik Etüt Başkanlığı yay., Ankara 1983, s.121-130.; Başka bir çalışma için ayrıca bkz. Mehmet KAYIRAN, “Şer’iyye Sicillerinin Askerî 
Tarih Bakımından Önemi”, Birinci Askeri Tarih Semineri, Bildiriler, Cilt I, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı yay., Ankara 
1983, s.131-159.
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Devlet, bu dönemde Kalenderoğlu isyanı, Canboladoğlu Ali Paşa, Yusuf Paşa, Kara Said, Musli Çavuş 
isyanı gibi isyanlarla çok uğraşmıştır. Bunlardan en dikkate değer ve tehlikeli olanı, Suriye’de hüküm 
süren Canboladoğlu’nun isyanıdır43. İncelediğimiz timar ruznâmçe defterlerinde Canboladoğlu44, 
Kalenderoğlu45, Kara Said isyanları46 ve kayıtlarda yer alan ifadeyle ‘Celali muharebelerine’47 iştirak 
eden, hattâ eşkıyalar tarafından öldürüldükleri için timarı mahlûl kalan48 timarlı sipahilerden bahisler 
geçmektedir. Bu kayıtlarda söz konusu faaliyetlere iştirak edenlerin cezalandırıldıkları ve hattâ Halep 
ve Besni zindanı gibi zindanlarda hapsedildiklerine49 dair bilgiler de mevcuttur. 

Seferlerde Yapılan Hizmetlere Dair Veriler
Tezkire suretlerinden fiili olarak seferlere katılanların yaptıkları hizmetler hakkında da bilgi 

edinilebilmektedir. Kayıtlarda yer alan ifadeyle “sefere, muharebeye katılmak”50, savaşa katılıp 
“kâfir katletmek”51, “baş kesmek”52, “yoldaşlık ve dilaverliği müşâhade olunub inâyet-i padişâhiye 
layık yarar olmak”53, “yarar olmak”54,  “kale fethinde bulunmak”55, “kale binasının tamirinde hizmet 
etmek”56, “kaleye taş taşımak”57, “kale muhafazasında kalmak”58, “tabur muharebesinde bulunmak”59, 
“top çekmek”60, “meterislerde külli hizmetlerde bulunmak”61 bu hizmetler arasında yer almaktadır. Bu 
arada tezkire suretlerinde tüfekle ilgili verilerin de bulunması, söz konusu dönemde ateşli silahların 
kullanımına dair de bir takım ipuçları vermektedir62.

Esas itibariyle yukarıda ifade ettiğimiz hususlar, Osmanlı savaş teknikleri ve araçları hakkında 
da bilgi vermektedir. Tabur muharebesi, bir diğer ifadeyle tabur cengi bunlardandır. Bir tür savunma 
düzeni olan bu sistemde her biri toplar ve arkebüzlerle (bir tür çarklı ve anahtarlı eski tüfek) donatılmış 
araba katarları birbirine zincirlenirdi. Süvari hücumuna karşı koruma sağlayan bu sistem, 1441 ile 1444 
arasında Hunyadi Yanoş’a karşı çıkılan seferlerde Macarlar’dan öğrenilen “Wagenburg” sisteminin bir 
türüydü ve buna “kamp savaşı” da denilmekteydi. Bu ifade, Macarca “(szekér) tábor” ya da “katar 
kampı”ndan türemişti63. 

Prosopografik Veriler
Tüm bu bilgilerin yanı sıra şüphesiz bu defter grubunun belki de en önemli özelliği prosopografi 

(grup biyografisi) yöntemi64 ile yapılan çalışmalara katkıda bulunacak kıymetli bilgileri içermesidir. 

43 Canboladoğlu’nun isyanı hakkında bkz. PEÇEVÎ İBRAHİM EFENDİ, Peçevî Tarihi, II, s. 331-335.; NAÎMA MUSTAFA EFENDİ, Naîmâ 
Târîhi, (çev. Zuhurî Danışman), Cilt II, İstanbul 1968, s. 546-554.; Topçular Kâtibi Abdulkâdir (Kadrî) Efendi Tarihi, (Metin ve Tahlil), Cilt I, (Yay.
Haz. Ziya Yılmazer), TTK Yay., Ankara 2003, s. 349, 485.; İsyanın bertaraf edilmesi hakkında ayrıca bkz. İ.H.UZUNÇARŞILI, Osmanlı Tarihi, 
Cilt III, Kısım I, s.104-106. 
44 BOA-MAD-32, v. 192b, 193a, 197a.
45 İsyan hakkında bkz. İ.H.UZUNÇARŞILI, Osmanlı Tarihi, Cilt III, Kısım I, s. 107-109.
46 BOA-MAD-32, v. 194b, 195a, 196a, 196b, 197a, 197b, 198a, 198b.; BOA-TRD-386, s. 442, 473, 480, 486, 492.; Bu isyan hakkında ayrıca bkz. 
Topçular Kâtibi Abdulkâdir (Kadrî) Efendi Tarihi, Cilt I,  s. 324, 493.
47 BOA-MAD-32, v. 192b.; BOA-TRD-386, s. 444.
48 BOA-TRD-20, s. 866.
49 BOA-TRD-39, s. 631.
50 Bkz. BOA-TRD-14, s. 1076-1077.; BOA-TRD-33, s. 742.; BOA-TRD-38, s. 805, 809.; BOA-TRD-39, s. 621. ; BOA-TRD-212, s. 277.
51 BOA-TRD-33, s. 742.
52 BOA-TRD-48, s. 783.; BOA-TRD-73, s. 656.
53 BOA-TRD-38, s. 812, 815.; BOA-TRD-53, s. 859.
54 BOA-TRD-73, s. 641.
55 “Yanık kal’ası fethinde hıdmetde ve yoldaşlıkda bulunmuşdur deyu…” Bkz. BOA-TRD-212, s. 254, 259, 268, 272, 276.
56 “Gence kalesi binasında ….hıdmet ve yoldaşlık etmek”. Bkz. BOA-TRD-212, s. 252, 257.; Başka bir örnek için bkz. BOA-TRD-73, s. 640.
57 BOA-TRD-116, s. 489.; BOA-TRD-133, s. 846.; BOA-TRD-153, s. 863.; BOA-TRD-220, s. 381.
58 BOA-TRD-133, s. 822.
59 BOA-TRD-191, s. 519 (16 Şubat 1597 tarihli).; BOA-TRD-220, s. 388, 391
60 BOA-TRD-220, s. 375, 398.
61 BOA-TRD-220, s. 379, 398.
62 BOA-TRD-73, s. 656 (29 Eylül 1584 tarihli kayıt).
63 Gábor ÀGOSTON, “Avrupa’da Osmanlı Savaşları 1453-1826”,  Top, Tüfek ve Süngü, Yeniçağda Savaş Sanatı 1453-1815, (ed. Jeremy Black), 
(çev. Yavuz Alogan), Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, s. 134.; Feridun M. Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Savaş adlı eserinde Evliya Çelebi’nin 
tabur cengini daha farklı açıkladığını ifade etmektedir. O’na göre Evliya Çelebi Ciğerdelen’deki savaşları tasvir ederken, burada 20 bin adımlık 
bir tabur kazıldığını, bunun iki kat hendek olup duvarı bulunmadığını, bu tip istihkâma “tabur” dendiğini, ele geçirilmesinin kale almaktan çok 
daha zor olduğunu, içine 70-80 bin kişinin girip cenk ederse bunun “tabur cengi” olarak anıldığını belirtir. Bkz. F.M. EMECEN, Osmanlı Klasik 
Çağında Savaş, s. 96-97.                                                 
64 Bu yöntem hakkında detaylı bilgi için bkz. İ.Metin Kunt, Sancaktan Eyalete, 1550-1650 Arasında Osmanlı Ümerası ve İl İdaresi, Boğaziçi 
Üniversitesi yay., İstanbul 1978, s. 5-14.

Özellikle de 191 ve 220 numaralı timar ruznâmçe defterlerinde Eğri seferine gitmediklerinden25 veya 
seferde iken firar ettiklerinden26 dolayı dirlikleri ellerinden alınan dirlik sahipleri ile ilgili bilgiler 
çokça bulunmaktadır. Dolayısıyla bu defter grubu sayesinde sefere gitmekle yükümlü olan timarlı 
sipahilerin sefere gidip gitmediklerini, sefere gitmeyenlerin de hangi sebeplerle (yaşlılık27, hastalık28 
vs.) sefere gitmediklerini öğrenebilmekteyiz. Seferlerde hizmetlerini yerine getirmeyenlerin dirlikleri 
başkalarına verilmekteydi. Zira bazı dirlikler, sefere gitmek29 hattâ “muaccelen sefere gitmek” 
şartıyla30 tahsis edilmişti. Bu durum devletin söz konusu dönemde büyük orandaki asker ihtiyacını da 
gözler önüne sermektedir. 

Kayıtlara göre seferden kaçanların dirlikleri, mal ve mülkleri ellerinden alınmıştır31. Bu durumun 
timarlı sipahileri etkilediği, onların Anadolu’da büyük kargaşalara yol açtıkları32 ve dolayısıyla 
da Celali hareketinin doğmasına sebep oldukları ileri sürülmüştür33. Ancak bu seferden önce de 
memleket içerisinde huzursuzlukların, eşkıyalık faailiyetlerinin olduğu bilinmektedir. Nitekim timarlı 
sipahiler, hatta kapıkulları Yavuz Sultan Selim döneminde olduğu gibi Kanuni’nin son yıllarında da 
yoklamalarda bulunmamışlar, sefere gitmekten kaçınmışlardır34. Nitekim Ayntâb (Antep) sipahileri 
üzerine yaptığımız bir araştırmada bu gibi sipahilerin yapılan yoklamalarda isimlerinin mevcut ancak 
kendilerinin mevcut olmadıkları tespit edilmiştir35.

Timar ruznâmçe defterlerinde bulunan kayıtlar, 17. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı devletinin 
doğusunda önemli gelişmeler yaşandığını ortaya koymaktadır. Bu dönemde Celali isyanlarının 
yarattığı kargaşadan istifade eden Şah Abbas önce Tebriz’i (1603) ardından Erivan, Gence ve Şirvan’ı 
ele geçirmiş, İran’ın 1555-1590 yılları arasında kaybetmiş olduğu topraklarını tekrar almıştır. Ancak 
1618 yılında yapılan seferden sonra İran kuvvetleri yenilmiş ve barış yapılmıştır. Barış sadece beş yıl 
sürmüş, Şah Abbas 1624’de Bağdat’ı almaya, birkaç hafta sonra da Musul’u almaya muvaffak olmuştur. 
Ancak sonraları Musul tekrar Osmanlı’nın eline geçmiştir. IV. Murad’ın 1638’de gerçekleştirdiği sefer 
ile Bağdat ele geçirilmiş ve nihayetinde de 1639’da Kasr-ı Şirin anlaşmasıyla Osmanlı-İran sınırı 
belirlenmiştir36. İncelediğimiz kayıtlarda sık sık şark seferlerinden söz edilmekte37, Bağdad38, Tebriz39, 
Revan40, Erzurum-Diyarbekir seferleri41 şeklinde doğrudan sefer adları zikredilmektedir. 

Kayıtlardan devletin doğu ve batıya yapılan uzun seferlerin yanı sıra kendi içinde de bir takım 
hadiselerle, iç isyanlarla uğraştığını söyleyebiliriz. Nitekim 16. yüzyılın sonu ile 17. yüzyıl başlarının 
en önemli iç hadisesi Celali isyanlarıydı. Celali isyanları, Büyük Bunalım olarak adlandırılan dönemin 
(1571-1610) bir ürünüydü ve bu isyanlar, devletin askerî ve malî düzenini büyük oranda sarsmıştır42. 

25 BOA-TRD-14, s. 1074.; BOA-TRD-38, s. 814.; BOA-TRD-39, s. 616.; BOA-TRD-110, s. 1025.; BOA-TRD-212, s. 259, 271, 272, 275.
26 BOA-TRD-73, s. 652, 654, 658, 671.; BOA-TRD-191, s. 491.; BOA-TRD-53, s. 864.
27 BOA-TRD-38, s. 803, 811.; BOA-TRD-220, s. 389.
28 BOA-TRD-116, s. 476.
29 BOA-TRD-220, s. 391, 400.
30 BOA-TRD-220, s. 385-386.
31 Firarilerin yoklanması ve dirliklerinin alınması hakkında ayrıca bk. NAÎMA MUSTAFA EFENDİ, Naîmâ Târîhi, Cilt I, s. 162-163, 170-171.; 
Ayrıca bkz. HASAN BEY-ZÂDE AHMED PAŞA, Hasan Bey-zâde Târîhi, (Metin ve İndeks,) (1003-1045/1595-1635), Cilt III, (hzl. Şevki Nezihi 
Aykut), TTK Yay., Ankara 2004, s. 531-534.
32 H. İNALCIK, Devlet-i ‘Aliyye, s. 186.; Bu hususta ayrıca bk. PEÇEVÎ İBRAHİM EFENDİ, Peçevî Tarihi, II (hzl. Bekir Sıtkı Baykal), T.C. Kültür 
Bakanlığı yay., Ankara 1999, s. 206.; M. T. GÖKBİLGİN, “Mehmed III”, s. 538.
33 HASAN BEY-ZÂDE AHMED PAŞA, Hasan Bey-zâde Târîhi, Cilt III, s. 543.; William J. GRISWOLD, Anadolu’da Büyük İsyan 1591-1611, 
(çev. Ülkü Tansel), Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 2002, s. 15.
34 M. AKDAĞ, Celalî İsyanları, s. 371-372.
35 Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ, Ayntâb Sipahileri, Bir Osmanlı Sancağında Timarlı Sipahi Olmak (1530-1647), Berikan yay., Ankara 2011, s. 
114.; Bu hususa örnek bir kayıt için bkz. BOA-TRD-506, s. 340.
36 Suraiya FAROQHİ, “Krizler ve Değişim 1590-1699”, Osmanlı İmparatorluğu’ nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, (çev. Ayşe BERKTAY), (ed. Halil 
İNALCIK-Donald QUATAERT), Cilt 2 (1600-1914), Eren Yay., İstanbul 2004, s. 552-553.; Bu konuda ayrıca bk. İ. H. UZUNÇARŞILI, Osmanlı 
Tarihi, Cilt III, Kısım I, s. 158-170, 202-204.
37 BOA-TRD-386, s. 442.; BOA-TRD-73, s. 674.
38 BOA-TRD-507, s. 254, 257, 260, 262, 264.; BOA-TRD-506, s. 34.
39 BOA-TRD-386, s. 433, 437, 478, 480.; BOA-TRD-110, s. 1025.; BOA-TRD-116, s. 492.
40 BOA-TRD-386, s. 414, 416, 440, 480.; BOA-TRD-547, s. 340, 343, 346.; BOA-MAD-17668, s. 501.; BOA-TRD-73, s. 642.
41 BOA-TRD-506, s. 337.; BOA-TRD-507, s. 252, 265, 288.; BOA-TRD-547, s. 340, 343.
42 H. İNALCIK, Devlet-i‘Aliyye, s. 191.; Mustafa AKDAĞ, Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi, 2 (1453-1559), Barış Yayınevi, Ankara 1999, s. 
316-328.
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adamlarından Rıdvan’a Magosa kalesi muhasarasında bulunmuş olmasından dolayı dirlik tahsisi91, 
Malatya Sancakbeyi Ferhad Bey’in adamlarından olan Rıdvan’a yaptığı hizmetler karşılığında dirlik 
tahsisi92 bu hususa misâl olarak verilebilir93. 

Askerî tarih araştırmaları bakımından dikkat çekici hususlardan bir diğeri de askerlerin mensup 
oldukları zümreler hakkında bilgi edinilmesidir. Mısır gönüllüleri zümresinden Osman94, Mısır 
gönüllülerinden onuncu bölükte yevmi 13 akçe ulufeye mutasarrıf olan Kemal95, Şirvan gönüllülerinden 
yevmi on sekiz akçe ulûfeye mutasarrıf olan Kızılbaş muharebesinde yoldaşlık eden Ali96 bu hususta 
sayılabilecek misâllerden sadece bir kaçını oluşturmaktadır97. 

Sonuç
Yukarıda askerî tarih araştırmaları bakımından değerini vurguladığımız timar ruznâmçe 

defterlerinin büyük bir kısmı İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde muhafaza edilmektedir. 982 
ve 983 numaralı Timar ve Zeâmet Tevcihi ve Yoklama Defterleri Katalogları’nda 1517-1836 tarihleri 
arasındaki kayıtları ihtiva eden 2231 defter bulunmaktadır. Ayrıca Maliyeden Müdevver Defterler 
Katalogu içerisinde de bu defter grubu bulunmaktadır98. Bununla birlikte arşivin diğer tasniflerinde de 
az sayıda ruznâmçe defteri olduğu bilinmektedir99. 

Bu defter grubunun bir diğer önemli koleksiyonu ise Ankara’da bulunan Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde muhafaza edilmekte olup, 1364 adettir100. Tapu Tahrir 
defterleri katalogu içerisinde gösterilen bu defter grubu sayıca diğer defterlerden fazladır. Netice 
olarak diyebiliriz ki, Osmanlı askerî tarih araştırmaları bakımından kıymetli bilgilerle dolu olan 
ve koleksiyon olarak da sayıca fazla olan timar ruznâmçe defterleri üzerinde daha fazla çalışılma 
yapılmalı ve bu defterlerin sahip oldukları bilgiler farklı yönlerden etraflıca ortaya konulmalıdır. 
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Zira bu defter grubu sayesinde diğer Osmanlı belgelerinde pek rastlanılmayan bilgilere ulaşmak, 
genel olarak belli bir grup üzerinde çalışmak ve bir takım değerlendirmelere gitmek mümkündür. Bu 
minvalde; dirlik sahiplerinin daha önce timarlarının nerede olduğu ile ilgili bilgilere65, dirliklerinin 
intikal şekline66, yaptıkları hizmetler karşılığında kendilerine tevcih edilen terakkilere67, tahsis edilen 
gelirlere, eksik olması durumunda dirliğin tamamlanmasına68, vefatlarına69, feragat etmelerine70 veya 
başka bir gerekçeyle dirliklerin sahiplerinin elinden alınmalarına71, azledilmelerine72, dirlik tevcih 
edilirken yapılması gereken bürokratik işlemlere, dirlik sahibi olmalarında referans olan kişilere73, 
sebepsiz yere dirliği elinden alınanlara74, timarlı sipahilerle ilgili şikâyetlere75, sefere gitmemek için 
dirliğinden feragat edenlere76, savaşta timar beratlarını zayi edenlere77, sefere gitmeyenlerin genel bir 
biyografik öyküsüne78, savaşlarda şehid olanlara79 kısaca söylemek gerekirse dirlik sahiplerinin ve 
özellikle de askerlerin kariyer bilgilerine ulaşabilmek mümkündür. Ayrıca timarlı sipahiler başta olmak 
üzere; beylerbeyi80, sancakbeyi81, yeniçeri ağası82, alaybeyi83, çavuşbaşı84, çavuş85, kale dizdarı86, kale 
muhafızları87 gibi muhtelif askerî hizmetlerde bulunan görevlilerin isimleri ve faaliyetleri hakkında da 
bilgi edinebilmek mümkündür. 

Yukarıda vurguladığımız kariyer bilgilerinde bazen detaylı verilere rastlanmaktadır. Mesela, 
tezkire suretlerinde görevlerinden azledilen görevlilerin zaman zaman görevlerinden azledilme 
sebepleri anlatıldıktan sonra eğer haksız bir uygulama yapıldıysa izah edilir ve durum düzeltilirdi. 
Dizdarlığı sebepsiz yere elinden alındığı bildirilen Hüsrev’e salih, mutedil ve güzel ahlâk sahibi 
olduğu için dizdarlığının yeniden tahsis edildiğine dair bir kayıt bu hususta oldukça dikkat çekicidir88. 
Bu hususa başka misâller vermek mümkündür. Meselâ 9 Ocak 1590 tarihli bir tezkire suretine göre, 
Ayntâb kalesi dizdarı İbrahim, “ecnebi” olduğu gibi kale muhafazasında kalmayıp dışarıda gezdiği 
için kalede hapsolunan dört eşkıya kaçmış, bunun üzerine de dizdarlığı elinden alınarak “her vechle 
yarar ve müstahak” olan Abdi oğlu Ali’ye tevcih olunmuştu89.

Timar ruznâmçe defterleri, bir referans sistemi sonucunda dirliklerin tevcih edildiğini, bu arada 
birinin adamı ve yakını olmanın bu ilişkiler ağında oldukça etkili olduğunu da göstermektedir. 
Yeniçeriler ağası Hasan Ağa’nın oğluna ibtidâdan timar verilmesi90, Ayntâb Sancakbeyi Süleyman Bey 
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ÖZET

Bu çalışmada, kültürel mirasımızın dijitalleştirilmesine bir örnek olması amacıyla Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi dijitalleştirme çalışmaları ele alınacaktır. Bu maksatla, Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi hakkında kısa bir bilgilendirmeden sonra, dijital arşivleme çalışmalarına temas 

edilecektir. Daha sonra ise Osmanlı Arşivi’nde bir belgenin, depodan çıkıp araştırıcının kullanımına 
dijital olarak sunulduğu ana kadarki dijitalleştirme serüveninde hangi aşamalardan geçtiği ele 
alınacaktır. Bu aşamalar açıklanırken yeri geldikçe dijitalleştirme çalışmalarında Osmanlı Arşivi’nde 
dikkat edilen kalite standartlarına da değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Arşiv, Dijitalleştirme, Kalite, Standart

ABSTRACT
In this study, in order to be an example to the digitization of cultural heritage digitization activities 

will be dealt with the Prime Ministry Ottoman Archives. For this purpose, after a brief informing the 
Prime Ministry Ottoman Archives, digital archiving activities will be contacted. Then the stages by 
which the adventure of digitizing a document will be discussed. These steps are explained in places 
that the Ottoman Archives digitization work on quality standards will be contacted.

Key Words: Ottoman, Archive, Digitizing, Quality, Standard

Giriş
İçinde bulunduğumuz zaman dilimini, dijital çağ olarak nitelendirmek mümkündür. Yaşanan hızlı 

teknolojik gelişmelerle beraber, insanlığa her geçen gün yeni imkânlar sunulmaktadır. İnsanlık, bir 
yandan hızla ilerleyen teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya çalışırken, diğer taraftan geçmişine 
sahip çıkmaya çalışmaktadır. Örneğin, geçmiş yıllarda insanların bir hatıra olsun diye analog fotoğraf 

KÜLTÜR MİRASIMIZIN DİJİTALLEŞTİRİLMESİ:
BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ ÖRNEĞİ

 Dr. Umut KAYA
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü / TÜRKİYE
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ve muhafaza etmek üzere inşa edildiğinden binanın merdivenleri, kat döşemeleri hatta kapı kanatları 
İstanbul Tersanesi’nde demirden yaptırılmıştır.4

Hazine-i Evrâk binası, Cumhuriyet’in ilânından önce 1923 senesinde, Sadâret evrâkının ve 
eşyasının muhafazası için, Başvekâlet Kalem-i Mahsus Müdüriyeti’ne bağlı “Mahzen-i Evrâk 
Mümeyyizliği” adı ile yeniden teşkilâtlandırılmıştır. 1923 yılında, “Mahzen-i Evrâk Mümeyyizliği” 
adı ile Başvekâlet Kalem-i Mahsus Müdüriyeti’ne bağlanan arşiv teşkilâtı, 1927’de “Hazine-i 
Evrâk Müdür Muavinliği” adı ile Başvekâlet Müsteşarlığına bağlanarak bir bakıma müstakil bir 
daire hüviyetini kazanmıştır. 1929 yılında Başvekâlet Muamelât Müdürlüğü’ne bağlanmış ise de, 
müsteşarlık makamı ile olan irtibatını korumuştur.

Daha sonra, Cumhuriyetin onuncu yılında, 20 Mayıs 1933 tarih ve 2187 sayılı Kanunla, 
Ankara’daki Evrâk Müdürlüğü ile İstanbul’daki Hazine-i Evrâk Müdür Muavinliği, “Başvekâlet Evrâk 
ve Hazine-i Evrâk Müdürlüğü” adı altında birleştirilmiştir. 19 Nisan 1937 tarih ve 3154 sayılı Kanunla 
da Başvekâlet teşkilâtı içerisinde müsteşara bağlı, müstakil bir arşiv dairesi haline getirilmiştir. 29 
Haziran 1943 tarih ve 4443 sayılı Kanunla müsteşarlığa bağlı Başvekâlet Arşiv Umum Müdürlüğü 
statüsüne kavuşturulmuştur. 27 Şubat 1982 tarih ve 8/4334 karar sayılı “Bakanlıkların Yeniden 
Düzenlenmesi ve Çalışma Esaslarının Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile 
Başbakanlık Teşkilâtı içerisinde bugünkü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı adını almıştır.

19 Ekim 1984 tarihinde yürürlüğe konulan 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilât Kanunu ile millî 
arşivlerimizin korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili her türlü görev Başbakanlığa verilmiş, bu görevi 
yürütmek üzere Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 
Genel Müdürlüğe bağlanmıştır.5

Bugün Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan depolarda, Osmanlı Devleti’nin 
kuruluşundan 1922 yılına kadar olan sürede oluşmuş yaklaşık 100.000.000 belge ve 370.000 defter 
vardır. Bunlardan yaklaşık 30.000.000 belge ve defter tasnif edilerek araştırmaya açılmıştır. Bu belge 
ve defterler Balkan, Ortadoğu, Afrika ve Dünya tarihinin aydınlatılmasında en önemli kaynaklar 
arasında yer almaktadır.

Osmanlı Arşivi’nde yer alan evrâkların korunması, tamiri, tasnifi, araştırmaya açılması, tanıtılması 
ile olarak 9 birim görev yapmaktadır. Bu birimlerden Birim Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü, 
kurumda yürütülen faaliyetlerin belirlenmiş standartlarda yürütülmesi, dokümanların hazırlanması, 
uygulamaların TS EN ISO 9001:2008 standartlarının şartlarına uygunluğunun kontrol edilmesi ile 
sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında paydaş beklentilerinin belirlenmesi ve Ar-Ge çalışmalarını 
yapmakla; .Muhafaza ve Bakım Şube Müdürlüğü, arşiv belgelerini tüm zararlı unsurlardan korumak, 
önleyici tedbirler almak ve depolardaki arşiv malzemelerinin giriş-çıkışını takip ve kontrol ederek 
kayıtlarını tutmakla; Restorasyon ve Konservasyon Şube Müdürlüğü, belgelerden tamire muhtaç 
olanları tamir etmek; cilde ihtiyacı olan defterleri ciltlemek; belgelerin içine konulduğu gömleklik 
kâğıtların kesme, katlama ve baskı işlemlerini yaparak arşiv belgelerini restore ederek muhafazasını 
sağlamakla; Tasnif İşleri Şube Müdürlüğü, depolarda ham halde bulunan evrâkı tasnif etmek suretiyle 
belgelere kimlik kazandırmak ve belge ve defterleri araştırmaya açılacak hale getirmekle; Araştırma 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü, araştırmacıların bilgi ve belgeye, en son teknolojik gelişmelerin kullanımı 
ile hızlı ve şeffaf bir şekilde erişimini sağlamakla; Bilgi-İşlem Şube Müdürlüğü, elektronik ortamda 
sahip olunan tüm bilgi varlıklarını, bilgi güvenliği çerçevesinde bir merkezde toplayarak muhafaza 
etmek, verdiğimiz hizmetlere hızlı ve güvenli erişim sağlamakla; Mikrofilm ve Dijital Arşivleme Şube 
Müdürlüğü, belgeleri dijital ortama aktararak orijinal belgelerin kullanımdan dolayı zarar görmesini 
engellemek ve aynı zamanda araştırmacılara dijital ortamda daha hızlı hizmet vermekle; Yayın İşleri 
Şube Müdürlüğü, tespit edilen konularla ilgili belge ve defterlerin yayınlanması ve dağıtılmasını 

4  Semavi Eyice, “Fossati, Gaspare Trajano”, DİA, XIII / 170–172. 
5  Başbakanlık Osmanlı Arşiv Rehberi, Ankara 2010, s. XXVII-XXXVII, Necati Aktaş-Yusuf Halaçoğlu, “Başbakanlık Osmanlı Arşivi”, DİA, 
V/122-126.

makineleri ile çekmiş oldukları pozlar, günümüzde yerini dijital fotoğraf makinesi ile çekilenlere 
bırakmıştır. Bu teknolojik gelişme, insanlara daha az maliyetle daha çok fotoğraf çekme imkânı 
tanımakla beraber, çekilen fotoğrafların nerede ve nasıl saklanacağı, istenildiği zaman arzu edilen 
fotoğrafa nasıl ulaşılacağı gibi bazı problemleri de beraberinde getirmiştir. Aynı şekilde gelişen 
teknolojik imkânlarla beraber, değişiklik yaşanan sahalardan birisi de bilgi saklama alanlarında 
olmuştur. Eskiden kütüphaneler sadece kitap ve dergi gibi bilgi kaynaklarının bir arada bulunduğu 
merkezler iken, günümüzde ise bu hizmetlerinin araştırıcıya elektronik ortamda sunulduğu merkezler 
halini almıştır. Bu bilgi kaynaklarının elektronik ortama taşınması, özellikle tarihi eser hüviyetinde 
olan eski yazma eserlerin korunması, kolayca ulaşılabilmesi ve faydalanılabilmesi açısından çok 
önemli katkılar sağlamıştır.

Gelişen teknoloji, geçmişten bize aktarılan “kültürel miras”ımızın dijitalleştirilmesi adına önemli 
fırsatlar sunmaktadır. Ancak, bu fırsatın tespit edilebilmesi için öncelikle, “kültürel miras” terkibinden 
ne anlaşıldığının ortaya konması faydalı olacaktır. Genel olarak insan türüne özgü bilgi, inanç ve 
davranışlar bütününün parçası olan somut nesneler şeklinde tanımlanan kültürel miras,1 Unesco 
tarafından somut ve somut olmayan kültürel miras olmak üzere ikiye sınıfta ele alınmıştır. Somut 
olmayan kültürel miras, toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının 
bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, performanslar, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara 
ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar olarak tanımlanmakta; sözlü gelenek ve anlatımlar, 
gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar ve el sanatları geleneği, somut olmayan kültürel mirasa 
örnek olarak verilmektedir.2 Somut kültürel miras ise Unesco tarafından taşınır ve taşınmaz somut 
kültürel miras olarak iki kategoride ele alınmaktadır. Anıtlar, bina grupları, yerleşim yerleri ve 
toplumsal tarih açısından önem taşıyan yapılar, taşınmaz kültürel miras öğeleri olarak kabul edilirken; 
arkeolojik araştırmalardan elde edilen arkeolojik buluntular, halk kültürü araştırmalarında bir araya 
getirilen etnografik malzemeler ile resimler, minyatürler, heykeller, müzik, tiyatro, dans, edebiyat, 
yapı, sinema-video ve filmler gibi sanat eserlerinin hepsi somut taşınabilir kültürel miras olarak kabul 
edilmektedir.3 Bu kısa değerlendirmeden sonra, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan zengin arşiv 
malzemesini üç kıtada kırka yakın devleti ilgilendiren, somut taşınabilir bir kültür mirası olarak kabul 
etmek mümkündür. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi
Osmanlı Devleti’nden intikal eden en zengin ve değerli arşiv malzemesi, Başbakanlık Devlet 

Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda bulunmaktadır. Osmanlı Devleti’nin 
merkez teşkilâtı kuruluşlarından olan Divân-ı Hümâyûn, Bâb-ı Defterî, Bâb-ı Âsafî (Bâb-ı Âlî), Hatt-ı 
Hümâyûn ile bunların çeşitli daire ve kalemlerine ait sicil, defter ve vesikaları ihtiva eden Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi, sahip bulunduğu arşiv malzemesinin hususiyeti itibariyle, bir devlet arşivi vasfını 
taşımaktadır. 

Osmanlı Devleti’nde evrâkın muhafaza edildiği ilk yer Yedikule mahzenidir. Yedikule’den sonra 
arşivler Atmeydanı’na, oradan da Topkapı Sarayı’nın inşasını müteakip Hazîne-i Âmire ve Enderûn-ı 
Hümâyûn’a nakledilmiştir.

Devletin arşiv evrâkının bulunduğu yerlerin farklı semtlerde olması, resmî muamelelerin 
yürütülmesindeki güçlük ve Topkapı’daki mekânın yetersiz kalışı sebebiyle, ilk defa 1785 yılında 
Bâb-ı Âlî’ye bünyesinde bir arşiv binası yapılması gündeme gelse de, ilk modern arşiv binası olan 
Hazine-i Evrâk Binası, Sultan Abdülmecid emri ile mimar Fossati’ye yaptırılarak 1848 yılında 
hizmete girmiştir. Bugün İstanbul Vilayet Bahçesi sınırları içerisinde kalan bu bina Bâb-ı Âlî’nin 
hemen girişinde sağ taraftadır. Ortası kubbeli olan bu yapı Bâb-ı Âlî arşivini yangınlardan korumak 

1 Metin İşçi, Sosyal Yaşam ve Sosyal Değişme, İstanbul 2000, s. 29.
2 İlknur Darçın Şahin, Yerel Kültür Mirasının Dijitalleştirilmesi Ve Halk Kütüphaneleri: Yalova Örneği, Ankara 2010, (Hacettepe Üni. SBE. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),  s. 21.
3 İlknur Darçın Şahin,  s. 20. 
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dokümanlar tarayıcılar, dijital fotoğraf makineleri ve dijital kameralar aracılığı elektronik ortama 
aktarılabilmektedir. Günümüzde bu sistemler kalite, işlevsellik ve maliyet açısından makul olgunluğa 
erişmişlerdir.12

Arşiv malzemesinin daha iyi muhafaza edilmesi ve araştırmacılara daha hızlı hizmet 
verilebilmesi amacıyla Osmanlı Arşivi’nde dijital arşivleme işlemleri 2001 yılı Haziran ayından 
itibaren başlamıştır. Bu proje Osmanlı Arşivi’nde Mikrofilm ve Dijital Arşivleme Şube Müdürlüğü 
tarafından yürütülmektedir. Osmanlı Arşivi bu projeyi şu anda 11 adet dijital tarayıcı (3’ü renkli), 
birisi hybrid olmak üzere 4 mikrofilm cihazı, 2 mikrofilm tarayıcı (mikrofilm görüntülerinin dijital 
hale getirilebilmesi için) ve 2 adet banyo cihazı ile sürdürmektedir. Sahip olduğu mikrofilm ve dijital 
çekim kamera parkıyla bu birimde şimdiye kadar yaklaşık 6.650.000 adet görüntü elde edilmiştir. 
Osmanlı Arşivi’nde elde edilen bu görüntülerin depolanması için 140 TB disk ünitesi bulunmaktadır. 
Bu ünitenin yaklaşık 100 TB’lık kısmı dijital görüntülerle doludur. Osmanlı Arşivi’nde dijital 
arşivleme projesi kapsamında 150 milyon civarında görüntüye ulaşılacağı öngörülmektedir. Buna 
göre bütün çekimler tamamlandığında az 2500 TB kapasitelik disk ünitesine ihtiyaç duyulacaktır. Bu 
rakam projenin büyüklüğü açısından bir fikir vermesi açısından önemlidir.13

             Renkli Kamera     Gri /Siyah-Beyaz Kamera
 

Osmanlı Arşivi’nde Bir Belgenin Dijitalleştirme Serüveni
Osmanlı Arşivi’nde bir belgenin dijitalleştirme serüveninin anlatımına öncelikle dijitalleştirme 

aşamaları sıralayarak başlayabiliriz. Buna göre bu aşamalar şu şekildedir.
	Evrakın depolardan çıkartılarak tasnif edilmesi
	Fon seçimi
	Ön Hazırlık
	Dijitalleştirmede kullanılacak kamera seçimi, mesai kriterleri, format tespiti vb. 
	Evrakın dijitalleştirme esaslarına göre tasnif edilip edilmediğinin “Dijitalleştirmeye belge 

12 Hamza Kandur, Elektronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri Referans Yöntemi, Ankara 2006, s. 67.
13 Önder Bayır, “Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki Dijital Arşivleme Çalışmaları”, Arşiv Dünyası, sy.13, y. 2012, s. 45-47.

sağlamakla; Tanıtım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, arşivcilik çalışmalarını Türk ve dünya kamuoyuna 
tanıtmakla görevlidir.

Dijital Arşivleme
Dijitalleştirme genel olarak “Görsel ya da işitsel öğelerin, bilgisayarlar tarafından tanınabilmesi, 

işlenebilmesi ve saklanabilmesi amacıyla sayısal kodlara dönüştürülmesi işlemi” olarak tanımlanabilir.6 
Bilgi kaynaklarının dijitalleştirilmesinin hangi amaçlara yönelik olarak yapıldığı incelendiğinde, 
dijitalleştirme faaliyetlerinin ana amacının kaynağın aslının korunması ve kaynağa ulaşımın 
kolaylaştırılması olduğu görülür. Bu doğrultuda dijitalleştirme faaliyetleri, kaynakların orijinal 
kopyalarının elden ele dolaşarak zarar görmesini engellemeyi, sınırlı erişimin olduğu kaynaklara 
dünyanın neresinden olursa olsun bilgisayar aracılığı ile ulaşabilmeyi ve bu kaynaklara birden fazla 
kişinin aynı anda ulaşabilmesini sağlar.7

Dijitalleştirme işlemleri nitelikli iş gücü, zaman ve maliyet gerektiren işlemler olduğundan, 
dijitalleştirilecek materyalin seçimi ve planlanması önem arz etmektedir. Bu bakımdan kaynağın 
dijitalleştirme işine başlamadan önce, bu işlemle ilgili ihtiyaçların belirlenmesi gerekmektedir. Bunun 
için dijitalleştirme işlemine başlamadan önce, dijital görüntülerin ne amaçla kullanılacağı, projede 
uygun kalite standartlarının ne olacağı, sayısal ortamın kimler tarafından kullanılacağı, bu proje 
sonunda dijitalleştirmenin ne gibi kolaylıklar sağlayacağı, dijitalleştirme sonucu elde edilen verinin 
nasıl ve nerede saklanacağı ile telif haklarının kime ait olacağı gibi sorularının yanında,8 kullanıcıların 
elde edilen görüntülere en kısa ve en doğru şekilde istenilen formatta ve kolay bir şekilde nasıl 
erişebileceği sorularının da cevaplanması faydalı olacaktır.

Bir dijitalleştirme projesinde verimli bir akışının şu şekilde olacağı ifade edilmektedir:9

Projenin başlatılması
•

Dijitalleştirilecek materyalin seçimi ve değerlendirilmesi
•

Materyalin dijitalleştirme için hazırlanması
•

Dijitalleştirme
•

Düzeltme
•

Dağıtım
•

Destek

Dijitalleştirme işlemi pek çok açıdan külfetli bir işlemdir. Bu işlem, nitelikli iş gücü ve zaman 
gerektirmektedir. Ayrıca dijitalleştirme işlemi için belirli bir bütçe ayrılmak zorundadır. Bu sebeplerle 
dijitalleştirme işlemi çok iyi planlanarak yapılmalıdır.10 Kaynakların gerektiğinde tüm dünyanın 
hizmetine sunulabilmesi ve aynı zamanda fiziksel korunmasının sağlanması yönünde etkili bir 
çözüm yolu olan kaynakların dijitalleştirilmesi, bünyelerinde bu şekilde kültürel miras barındıran 
merkezler için önemli bir çözüm yoludur. Bunun için bu tür merkezlerde dijitalleştirme çalışmalarının 
yürütülebilmesi için özel bir birim oluşturulmalıdır.11

Dijital arşivleme merkezleri, analog sistemlerde üretilmiş olan bilgi kaynaklarının elektronik 
ortama aktarılması için kullanılan teknik ve teknolojileri içeren yani dijital görüntüleme sistemleri 
(DGS) içeren birimlerdir. Bu birimlerde bulunan sistemler aracılığı ile kaynaklar, analog belge ve 

6 Abdullah Sencer Deren, Sanal Ortamda Kültürel Miras Enformasyon Sistemlerinin Kurulması ve Türkiye İçin Durum Analizi, İstanbul 2006, 
(İTÜ FBE, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), s. 28
7 İlknur Darçın Şahin,  s. 31–32. 
8 Abdullah Sencer Deren, s. 28. 
9 İlknur Darçın Şahin,  s. 36.
10 İlknur Darçın Şahin,  s. 34.
11 Hüseyin Odabaş, “Osmanlı Yazma Eserleri ve Türkiye’de Yazma Eser Kütüphaneciliği”, Bilig Dergisi, sy. 56, y. 2011, s. 158. (ss. 143-164.)
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Dosya Bilgi Fişi

Defter Bilgi Fişi 

Hazırlama” grubu tarafından kontrol edilerek dijitalleştirmeye hazır hale getirilmesi ve restoratör 
kontrolünden geçmesi

	Görüntü Kalite kontrol
	Depolama 
	Araştırmaya açılma
Osmanlı Arşivi’nde bir belgenin dijitalleştirme serüvenini, ilk olarak tasnif edilmek üzere 

depolardan çıkartıldığı andan itibaren başlar. Buna göre arşiv evrakı, ilk olarak depodan çıktıktan 
sonra tasnif edilmek üzere Tasnif İşleri Şube Müdürlüğü’ne gelir. Burada, Osmanlı Arşivi Tasnif 
Talimatnamesi esaslarına göre tasnif edilen evrak, (fon kodu ile dosya, gömlek ve gömlek içi sıra 
numarasından oluşan) bir kimlik numarası kazanır. Her evrak için ayrı bir kimlik numarasının 
söz konusu olduğu bu sistemdeki kimlik numarası, Osmanlı Arşivi’nde belgenin yerinin tespiti ve 
dijitalleştirilmesi sürecinde önemli bir rol oynar. 

Bünyesinde yüz milyondan fazla arşiv malzemesi bulunduran Osmanlı Arşivi’nde hangi fonun 
öncelikli olarak dijitalleştirileceği bir takım kriterlere göre tespit edilir. Osmanlı Arşiv depolarında 
bulunan evrakın talep edilme yoğunluğu, fizikî durumu, yıpranmışlık oranı gibi tespitler yapıldıktan 
sonra üst yönetim tarafından bu kriterler çerçevesinde hangi fonun dijitalleştirileceğine karar verilir. 

Dijitalleştirilmesine karar verilen fon için, ilgili birimlerden personelin katılımı ile 5 kişilik “ön 
çalışma ekibi” oluşturulur. Ön Çalışma Ekibi marifetiyle çekimle ilgili ön değerlendirme yapılır. Bu 
değerlendirmede fondan bir örneklem çıkartılır. Bu örnekleme göre, arşiv malzemesinin türü (belge, 
defter, harita, fotoğraf vb), fonun dijitalleştirilmesini aksatacak uygunsuzluklar, ciltlerde açılma 
problemleri, sayfa yapışmaları, sayfa katlanmaları vb. ile malzemenin restorasyonluk durumu, tasnif 
durumu ve eksiklikleri (belge ve sayfa numaraları, adet bilgileri, ebatları vb.) gibi konular ile çekimin 
yapılacağı kamera türüne göre çekim esasları, günlük çekim miktarı ve dikkat edilecek diğer konular 
tespit edilerek rapor hazırlanır.

Ön çalışma ekibinin bu çalışmasından sonra, artık bir plan doğrultusunda fonun dijitalleştirilmesine 
geçilir. Bu amaçla öncelikle Mikrofilm ve Dijital Arşivleme Şube Müdürlüğü, çekilecek fonu 
Muhafaza ve Bakım Şube Müdürlüğü’nden Osmanlı Arşiv Otomasyon (OAR) sistemi üzerinden 
talep eder. Osmanlı Arşivi’nde kullanılan bu sistem, belgenin anlık olarak takip edilerek yerinin 
belirlenmesi sağlamaktadır. Ana depodan Mikrofilm ve Dijital Arşivleme Şube Müdürlüğü’ndeki ara 
depoya transfer olan evrak, burada “Çekime Belge Hazırlama Grubu” tarafından tek tek kontrole tabi 
tutulur. Burada evrakın tasnif bilgileri kontrol edilerek eldeki envanter bilgileri arşiv malzemesi ile 
karşılaştırılır, varsa hataları tespit edilir, sayfaları ve kimlik bilgileri kontrol edilir, belge varaklı ise 
belgenin varak sayısı/boş sayfa sayısı (3 varak / 2 shf boş gibi) yazılır. Belge kimlik bilgisinin belgenin 
görüntüye girecek ilk yüzünde olmasına dikkat edilir. Defter fonlarında defterin boş sayfa bilgileri, 
ebatları ve kapağında orijinal ebru olup olmadığı bilgi fişine işlenir, evrakın restorasyona ihtiyaç duyup 
duymadığı ya da çekimi engelleyebilecek katlanma, kırışıklık ve cilt problemleri belirlenir. Eğer 
evrak üzerinde çekimi engelleyecek ya da çekimde data kaybına neden olacak kırışıklık, katlanma, 
cilt arası gibi problemler olursa bu sorunların giderilmesi için evrak restorasyon servisine gönderilir. 
Bütün bu bilgiler doğrultusunda ilgili defter ve dosyanın ilk görüntüsünde çekilmek üzere bir bilgi fişi 
hazırlanır. Bu bilgi fişinde dosya ya da defterlerin kimlik bilgileri, envanter bilgileri, boş-dolu sayfa 
sayıları (3-5, 8-21 arası boş) gibi vb. bilgiler yer alır. Bu birimden çıkan evrak artık dijitalleştirilmek 
üzere kameraman önüne gelmeye hazır hale gelir. 
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görüntülerin olduğu kopyadır. Uzun süreli saklama ve kopya alma amacına yönelik olarak görüntüler 
bu formatta depolanır. Bu formattaki görüntüler yüksek kaliteli olmasına rağmen, bilgisayar ortamında 
kapladıkları alanın büyük olmasından dolayı internet üzerinden kullanıma sunulmaz. Bu nedenle Bilgi 
İşlem Şube Müdürlüğü, kendisine gönderilen görüntülerinden bir kopya daha elde etmek suretiyle 
bunları JPEG formatına çevirerek araştırmacının hizmetine sunar. Araştırmacı dosya boyutu büyük 
olmayan ve bilgisayar ekranlarında kolaylıkla açılan bu dosya türünü kullanır. Osmanlı Arşivi’nde 
kameralarda üretilen renkli görüntüler TIFF formatında ortalama 200 Mb’lık bir büyüklüğe sahipken, 
JPEG formatında bu büyüklük 4-10 Mb’a kadar düşürülmektedir. Aynı yöntemle 20-25 Mb’lık TIFF 
formatında gri tonlamalı görüntüleri de 1-2 Mb’lık JPEG görüntü formatlarına dönüştürmek mümkün 
olmaktadır. Şu anda internet üzerinden görüntü paylaşımına izin vermeyen Osmanlı Arşivi yakın 
gelecekte bünyesindeki görüntülerinin internet üzerinden de paylaşımına izin vermeyi hedeflemektedir.

Belge Örneği

Bundan sonraki aşama artık belge ya da defterin dijitalleştirmek için kamera önüne gelmesidir. 
Dijitalleştirilecek evrak, OAR sistemi aracılığı ile ara depodan daha önceden belirlenmiş formatta 
dijitalleştirilmesi için kameramana teslim edilir. Kameraman, öncelikle görüntülerin bilgisayar 
ortamında saklanacağı bir klasör oluşturarak ona bir isim verir. Daha sonra kameranın ayarlarını 
belge ya da defter çekimi için istenilen standartlara göre ayarlar. Kameraman, belge ya da defterleri 
siyah/beyaz ve gri kameralar için 8 bit Grey scales (gri tarama), Resolutin (çözünürlük) değeri olarak 
300/301 dpi, renkli kameralar için ise 24 bit renkli, çözünürlük değeri olarak 300/301 dpi tarama 
formatı ve TIFF uncompressed kayıt formatında tarar. Bunun yanında görüntünün dosya adında 
herhangi bir yanlışlık olduğunda görüntünün hangi fona ait olduğunu tespit edebilmek amacıyla, 
çekilecek arşiv malzemesinin altına belge ya da defterin bağlı olduğu fon ve numarasını gösteren 
damga koyulur. Alınan görüntülerde, belge sınırlarının net bir şekilde görülmesi sağlanır ve belge ile 
zemin arasında 0,5–1 cmlik bir marj bırakılır. Çekilecek arşiv malzemesi eğer bir seferde çekilebilecek 
boyutlarda değilse, kameraman belgeyi paftalar halinde çeker. Paftalama yapılırken, belgenin sağ üst 
kenarından başlanarak sol alt kenara doğru bir sıra takip edilir. Her pafta kenarında ortalama 5 cm’lik 
bir alan ortak çekim alanına dâhil edilir. Kameraman evrakların dijitalleştirilmesinin yanında çekilen 
görüntüye daha sonra kolayca ulaşılabilmesi için veri girişi de yapar. Veri girişinde sırasıyla evrakın 
bağlı olduğu fon, dosya numarası,  gömlek numarası, belge numarası ve belgenin kaç görüntüde 
çekildiğinin belirleyen datalar bulunur. Örneğin İrade Dahiliye Fonu 15. dosya 23. gömleğinde içinde 
bulunan 2 sıra numaralı belgenin önü İ_DH_00015_000023_002_001 şeklinde kodlanırken arkası 
ise İ_DH_00015_000023_002_002 şeklinde kodlanır. Daha sonra kameraman elde edilen görüntüleri 
kontrol edilmek üzere kalite-kontrol birimine gönderir.

Kalite-kontrol birimi kameramanlardan gelen görüntüleri tek tek kontrol eder. Çekilen 
görüntüleri, bilgi sayfası, isimlendirme, format, tonlama, kontrast, ışık, kadraj, görüntü yönü, orijinal 
belgede bulunmayan çizik, bilgi sayfası ile tutarsızlık, damga, mükerrer çekim, kırışıklık, katlanma 
kaynaklı data kayıpları yönünden inceleyen kalite-kontrol birimi standartlara uymayan görüntüleri 
kameramana tekrar çekim için gönderir. Kameramana tekrar çekim için gönderilen görüntüler, 
istenilen standartlarda tekrar dijitalleştirildikten sonra yine kalite kontrol birimine iletilerek tekrar 
kontrol edilir. Bir bütün halde kontrolden onay alan defter veya dosya görüntüleri depolanmak ve 
araştırmaya açılmak üzere Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü’ne gönderilirken, arşiv malzemesinin aslı ise 
otomasyon sistemi üzerinden Muhafaza ve Bakım Şube Müdürlüğü’ne teslim edilir.

Osmanlı Arşivi’nde evrakın dijital ortama aktarılmasının bir başka yöntemi de mikrofilm 
tarayıcılar vasıtası ile olmaktadır. Osmanlı Arşivi’nde bu amaçla kullanılan 4 adet mikrofilm tarama 
kamerası bulunmaktadır. Bu kameralar vasıtasıyla elde edilen mikrofilm görüntülerin orijinal 
kopyaları, mikrofilm ruloları halinde muhafaza edilirken, bu görüntüler yine bir tarama cihazı 
marifetiyle dijital hale getirilmektedir. Mikrofilm rulolarından dijital hale getirilen görüntüler, aynı 
diğer dijital görüntüler gibi kontrol edildikten sonra depolanmak ve araştırmaya açılmak üzere Bilgi 
İşlem Şube Müdürlüğü’ne gönderilmektedir. Bu sayede Osmanlı Arşivi’ne gelen araştırmacılar 
evrakları mikrofilm ruloları yerine, bilgisayar ekranlarından görebilmektedirler. 

Mikrofilm Kameraları ile Dijital Kameralar aracında bir takım avantaj ve dezavantajlar 
bulunmaktadır. Mikrofilm vasıtası ile görüntülerin dijitalleştirilmesi daha zor ve uzun bir süreci ifade 
ederken, dijital kameralar vasıtası ile arşiv malzemesinin dijitalleştirilmesi daha hızlı gerçekleşmektedir. 
İki tarama yöntemi arasındaki farklardan bir tanesi de tarama sonucunda elde ettiğiniz kopyalarla 
ilgilidir. Dijital kameralar vasıtasıyla elde edilen görüntülerin sadece dijital kopyası olurken, mikrofilm 
kameraları vasıtası ile ele edilen görüntülerde, dijital kopyaların yanı sıra 500 yıl dayanabileceği öne 
sürülen mikrofilm kopyalar elde edilmektedir.

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü’ne gönderilen görüntüler, master kopya olarak sıkıştırılmamış TIFF 
formatında muhafaza edilir. Sıkıştırılmamış TIFF formatındaki görüntüler, orijinal belgeye en yakın 
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Sonuç
Dijitalleştirme faaliyetleri, sahip olunan kültür hazinesinin korunması çabasıdır. Osmanlı 

Arşivi’nde de dijitalleştirme faaliyetleri ile arşiv malzemesi saklandığı depolardan çıkarılmayarak 
hem ısı ve nem farklılığından kaynaklanabilecek bozucu etkilerin hem de arşiv malzemesinin 
bozulmasına neden olabilecek insan faktörünün önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bununla beraber 
dijitalleştirmenin kültürel mirasın korunmasın yanında sağladığı başka bir yarar daha vardır. Bu da 
kültürel mirasa kısa sürede ve kolaylıkla ulaşılabilirliğin sağlanmasıdır. Bu açıdan dijitalleştirme 
çalışmaları aynı zamanda kültürel mirasımızın dünyaya açılması anlamına gelmektedir ki bu durum 
uluslararası alanda ülke tanıtımı açısından büyük bir kazanç olarak nitelendirilebilir.

Arşiv malzemelerinin dijitalleştirilmesi çalışmalarına 2000’li yılların başında başlayan 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, geçen süre zarfında bu alanda büyük bir tecrübe kazanmış ve bu tecrübe 
ile birlikte Osmanlı’dan intikal eden bu kültür mirasının dijitalleştirilmesinde bir standart yakalamıştır. 
Dijital arşivinde yaklaşık yedi milyon görüntü barındıran Başbakanlık Osmanlı Arşivi, taşınmayı 
planladığı Kağıthane ilçesi sınırları içersinde bulunan Sadâbâd’da yer alan Milli Arşiv Sarayı’nda 
daha geniş fizikî şartlar ve teknik imkânlarla birlikte kısa sürede bu rakamı arttırmayı hedeflemektedir. 

Karmaşık bir işlem olan dijitalleştirme faaliyetlerinde, elinde eski harfli kültürel miras bulunan 
kurumlar arasında bilgi ve tecrübelerini paylaşmak suretiyle işbirliği yapılmalıdır. Bu sayede belirlenecek 
minimal bir standart ölçü, bu alandaki çalışmalarda sürdürebilir bir kalite sağlanması açısından önem 
arz etmektedir. Sonuç olarak, bünyesinde kültürel miras barındıran kurumlar günümüzdeki teknolojik 
imkânları maksimum seviyede değerlendirerek kültür mirasının korunmasında önemli bir rol oynayan 
dijitalleştirme konusunda işbirliğine gitmelidirler.

KAYNAKÇA
Başbakanlık Osmanlı Arşiv Rehberi, Ankara 2010.
Bayır, Önder, “Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki Dijital Arşivleme Çalışmaları”, Arşiv Dünyası, 

sy.13, y. 2012, ss. 45-47.
Deren, Abdullah Sencer, Sanal Ortamda Kültürel Miras Enformasyon Sistemlerinin 

Kurulması ve Türkiye İçin Durum Analizi, İstanbul 2006, (İTÜ FBE, Yayınlanmamış yüksek lisans 
tezi).

Eyice, Semavi, “Fossati, Gaspare Trajano”, DİA XIII.
İşçi, Metin, Sosyal Yaşam ve Sosyal Değişme, İstanbul 2000.
Kandur, Hamza Elektronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri Referans Yöntemi, Ankara 2006.
Necati Aktaş-Yusuf Halaçoğlu, “Başbakanlık Osmanlı Arşivi”, DİA V. 
Odabaş, Hüseyin, “Osmanlı Yazma Eserleri ve Türkiye’de Yazma Eser Kütüphaneciliği”, Bilig 

Dergisi, sy. 56, y. 2011, ss. 143–164.
Şahin, İlknur Darçın, Yerel Kültür Mirasının Dijitalleştirilmesi Ve Halk Kütüphaneleri: 

Yalova Örneği, Ankara 2010, (Hacettepe Üni. SBE. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Defter Örneği 



416 417

KONGRE BİLDİRİLERİ

Arşiv Dairesi BaşkanlığıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

ÖZET

Bilgiye erişiminin ihtiyaç haline geldiği günümüz dünyasında Türkiye açısından genel 
bilgi kaynaklarına, araştırma merkezlerine ve arşivlere erişim bakımından oldukça fazla 
sorunun olduğu görülmektedir. Çalışmanın amacı farklı kurumlar bünyesinde bulunan arşiv 

malzemelerinin kademeli olarak tek bir kuruma devredilmeleri, sayısallaştırılmaları ve ulusal bir 
veritabanı oluşturularak ile tüm dünyadaki araştırmacıların hizmetine açılmasına yönelik bir model 
önerisi sunmak ve bu konudaki önemli eksikliklere vurgu yapmaktır. 

 Anahtar Kelimeler:  Arşiv, Osmanlı Arşivi, Arşiv Malzemesi, Ulusal Bellek Merkezi.
ABSTRACT
To access information has become a necessity in today’s world. But it was seem that there are a lot 

of problems to access to general information sources, information and research centers and archives 
in Turkey. The aim of this study is to present a proposal of model about gradually transferring the 
archival materials in different institutions, digitalization of these archive materials, creating a national 
database and making accessible this database for users all over the world for every time. 

Keywords: Archive, Ottoman Archives, Archival Materials, National Memory Center.  
 Giriş

Teknolojinin dünyayı küresel bir köy haline getirdiği günümüzde, Türkiye’nin ve dünyanın her 
yerinden her tür araştırıcının, bilim insanlarının ve bireylerin daha sağlıklı ve daha nitelikli “bilgi” 
erişimleri ve “bilgi” üretmeleri için önemli bir ihtiyaç haline gelmiş ve kamu ve özel kurumları bilgiyi 
hızlı ve doğru biçimde sunma hususunda ciddi adımlar atmaya yöneltmiştir. Ancak arşiv malzemesine 
sahip kurumların, mevcut malzemeleri kendi kaynak ve imkânlarıyla araştırmacıların hizmetine 

ULUSAL BİLGİ MERKEZİ MODELİ ÖNERİSİ
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her türlü faaliyetleri gibi birçok önemli bilgiyi geleceğe aktarmaktadırlar ve bütün kayıtlar bilimsel 
araştırmalardaki değerlerinden7 dolayı, toplumsal ve ekonomik yaşantımıza ait geçmiş yüzyılların 
belgelerini barındırmaktadırlar8.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 2009 yılındaki tutanağında arşivlerin, bir ülkenin devlet ve 
millet hayatını ilgilendiren tarihî, hukuki, idari, ekonomik, ilmî doküman ve bilgilerin toplanması, 
değerlendirilmesi ve düzenlenmesi; film, mikrofilm gibi ileri teknolojileri kullanarak arşiv malzemesini 
tek nüsha olmaktan kurtarmak ve bunları yurt ve dünya bilim çevrelerine sunmak üzere kuruldukları 
belirtilmektedir 9.

Arşivler bir ülkenin tapusu, bir milletin kimliği, geçmişi, onun bütün varlığı, hakları ve 
hususiyetleri ile onu geçmişinden bugüne, bugününden yarınlarına bağlayan temel dayanağı ve bu 
kimliğiyle de şüphesiz en değerli kültür ve tarih hazinesidirler 10.

Arşivler yukarıda belirtilen ve arşiv malzemesi olarak nitelendirilen tüm bu kayıtların saklandığı 
yerlerdir. Arşiv malzemesi kavramı, devlet kurumlarının ve çeşitli müesseselerin veya kişilerin 
yaptıkları iş ve işlemler sonucu üretilen her türlü kayıtlardan belirli bir düzen ve disiplin içinde 
saklanması gerekenlerin (belge, özlük dosyası, ses ve görüntü bandı, fotoğraf, harita, imar paftası vs) 
tamamını ifade etmektedir.

Ancak Türkiye Cumhuriyeti yasalarında herhangi bir varlığın arşiv malzemesi olabilmesi için 
üzerinden en son işlem tarihi itibariyle en az 30 yıl geçmesi gerekliliği 3473 sayılı kanunun 2.maddesi 
ile belirlenmiştir. Buna göre “Arşiv malzemesi: Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son 
işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden on beş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış 
olup, birinci maddede belirtilen kuruluşların işlemleri sonucunda teşekkül eden ve onlar tarafından 
muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer 
olarak intikal etmesi gereken belgeler ve Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, 
korumaya, bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihi, hukuki, idari, askeri, iktisadi, 
dini, ilmi, edebi, estetik, kültürel, biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, 
düzenlemeye, tespite yarayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlak, örf ve adetlerini veya çeşitli sosyal 
özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, 
film, plak, ses ve görüntü bandı, baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi 11” ifade etmektedir.

Arşiv belgeleri, ilgili olduğu çağın örf, âdet, ahlâk yönleri ile sosyal ve kültürel fonksiyonlarını, 
kurumlan ve birbirleri ile olan ilgilerini ortaya koydukları için arşiv malzemelerini araştırmalara hazır 
bulundurmak, milletin mazisine hürmet ve istikbaline hizmet etmektedirler 12.

Ülkemizde arşivler ve arşivcilik hizmetleri 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve 
Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun ile düzenlenmeye çalışılmış ve Millî arşivlerin kurulması ve değerlendirilmesi ile ilgili görevler, 
3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun’un 2. maddesinin “g” fıkrası ile Başbakanlığa ve 11. maddesi ile de Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir [1984].

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün belirtilen kanun ile verilmiş görevlerinden bazıları 
a) Milli arşiv politikasının esaslarını belirlemek, bu esasların uygulanmasını takip etmek ve 

denetlemek,
b) Devlet ve millet hayatını ilgilendiren her türlü bilgi ve belgeleri toplamak, değerlendirmek ve 

7  Schellenberg, Theodore, R. Arşivsel Değerlendirme İlkeleri (Çev: İlhan Bozan). Arşivcilik Metinleri (Editör: İshak Keskin). Yeditepe 
Yayınları. 2008. İstanbul.. s.56.

8  Özerdim, N.Sami. Bilgi Kaynakları ve Arşivcilik. Ankara Üniversitesi. Siyasal Bilgiler Fakültesi. Basın ve Yayın Yüksekokulu Ders Notları. 
1967.Ankara. s.6. 

9  Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanağı, 2009. Ankara. s.17.
10  Arşiv Alt Kurul Raporu. II. Kültür ve Sanat Kurultayı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi. Girne. 2001. 
11 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulü Hakkında Kanun. Madde 2. (Resmi Gazete, Tarih: 04.10.1988 Sayı: 19949)
12  Çetin, Atilla. Osmanlı Arşivciliğine Toplu Bir Bakış. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni. Cilt: 33, Sayı: 2, 1984,s.53.

sunma çalışmaları, coğrafi uzaklıklar, araştırma salonlarının fiziki ve teknik altyapı yetersizliği, 
sadece mesai saatlerinde erişebilme, üyelik ve yararlanma koşullarında ki standartların eksikliği 
gibi sorunlar nedeniyle araştırmacıların bekledikleri ve hedefledikleri “bilgi” ihtiyacını maalesef 
karşılayamamaktadır. 

Zengin tarihinin ve özellikle Osmanlı Döneminde düzenli olarak tutulan arşiv kayıtların 
birçoğunun farklı kurumlarda bulunmaktadır. Bu durum, günümüze kadar sağlıklı bir şekilde ulaşabilen 
arşiv malzemelerinin tasnifinde, dijitalleştirilmesinde, saklanmasında, yararlanıcıların kullanımlarına 
açılmasında birçok sorunu doğurmaktadır. Ayrıca her bir kurum kendi personel, bilgi, deneyim ve 
maddi kaynaklarıyla bu süreçler için büyük bir özveriyle zaman ve kaynak ayırmaktadır. Bugüne kadar 
Türkiye’de arşiv malzemelerinin sayısallaştırma projeleri henüz hiçbir kurumda tamamlanamamış ve 
dolayısıyla Kültürel Mirasın Erişilebilirliği sağlanamamıştır. 

Günümüz bilgi ve iletişim teknolojileri tüm bilgi merkezlerinin ortak veritabanından tüm 
dünyadaki araştırmacılara 7/24 hizmet verebilecek düzeyde olmasına rağmen Türkiye’deki arşiv 
malzemelerinin erişilememesinin önündeki en büyük engel maalesef birbirlerinin tamamlayıcısı olan 
arşiv malzemelerinin farklı kurumların elinde bulunması ve işbirliğinden uzak yapılan sayısallaştırma 
projeleridir. 

Çalışma bu noktada hem kurumların hem de araştırmacıların olmasını istedikleri Ulusal Bilgi 
Merkezi oluşturulmasının gerekliliğinin altını çizerek bu konuda bir model önerisi sunmaktadır. 
Her kurumun ayrı ayrı teknik yatırım yaparak arşiv malzemelerini hizmete sunmaları yerine ortak 
geliştirilecek bir Ulusal Bilgi Merkezi, bilgi kaynaklarına mekân ve zamandan bağımsız, kesintisiz ve 
kolay erişim imkânı sağlayacaktır. 

Arşiv ve Arşiv Malzemesinin Korunmasında Devlet Arşivlerinin Rolü 
Fransızca’ dan Türkçe’ ye geçmiş olan arşiv kavramı, kurumların, gerçek ve tüzel kişilerin 

aldıkları hizmetler, gerçekleştirdikleri çeşitli işlemler neticesinde meydana gelen ve bir maksatla, belli 
bir sistem ve kurallar dâhilinde saklanan doküman ve bu dokümana bakan birim veya bu dokümanların 
barındırıldığı yerler1 olarak ifade edilmektedir.

Mc Kemmish’ e göre arşivler (1993: 11) belgelerin değerlerini belirleme, değer taşıyan belgelere 
ait kayıtlarını yönetme, mevcut kaynakların bütünlüklerini sağlama ve koruma ve bunların gelecekteki 
kullanım ihtiyaçlarını karşılamak için kayıtlarını tutma, bilgi derleme, çözümleme ve arşiv sistemine 
dâhil etme gibi görevleri olan2 kurumlardır. 

Josef' e göre arşiv; herhangi bir resmî daire, resmî veya yarı resmî herhangi bir cemiyet, aile 
ve şahısların faaliyetleri, iş görmeleri sonucunda ortaya çıkan ve tanzim edilmek üzere kendilerinin 
tasarrufunda bulunan yazıların eklentileriyle birlikte heyeti mecmuasıdır 3. Lajos ise arşivleri “Tabii 
veya hukukî bir şahsiyetin resmî muamelelerinden hâsıl olan ve yanında bulundurması gereken 
yazılmış, resmedilmiş veya tabedilmiş evrakın tümü” şeklinde tanımlamaktadır 4. Jenkinson daha genel 
bir tarifle “Arşiv, herhangi bir tarihte her türlü hususî ve umumî meselelerin muameleleri esnasında 
tabiî olarak birikmiş ve ondan sonra alâkalı meselelerin mesul şahısları veya onların halefleri tarafından 
kendi muhafazalarında müracaat edilmek için hazırlanmış vesikalardır 5” tanımlamasını yapmıştır.

Ancak arşivleri sadece dokümanları uzun dönemli depolayan yerler olarak6 tanımlamak doğru 
bir yaklaşım değildir. Çünkü arşivler, ilgili kişi, kurum, müessese ve döneme ait hakkın ispatı, bir 
olayın aydınlatılması, kişi hukuku, devletler hukuku, anlaşma ve ticari faaliyetler, devlet kurumlarının 

1  Oğuz, Nizamettin. Bilişim Kurultayı, 1998. Ankara.
2  Kanar, Şerife Sinem. Arşivlerde Çalışanların Hizmet İçi Eğitim Gereksinimleri. Bilgi Dünyası. 12(2),   2011. 
3 Gökbilgin, Tayyip. Arşiv Meseleleri, 1939. İstanbul s. 64. 
4 Fekete Lajos, Arşivin Ön Vazifeleri. Ankara 1937. S. 4;
5  Jenkinson, Hilary .The English Archivist, London 1948, p. 2; Aynı müellif, Guide to the Public Records, London, 1949, s. 2;
6  Özdemirci, Fahrettin. Arşivcilik ve Arşivlerin Geleceği: e-dönüşüm Sürecinde e-Belge Yönetimi ve e-Arşivler. 45.Kütüphane Haftası. 

VEKAM Türkiye’deki Arşivler ve Arşivcilik Uygulamaları. 2-3 Nisan 2009.Ankara. 
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Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Osmanlı Arşivi, Osmanlı Devleti’nin ana 
arşivi özelliğini taşımaktadır. Arşiv bünyesinde 2001 yılında başlatılan ve devam eden dijitalleştirme 
çalışmaları sonucunda Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait 10 milyon civarında belge sayısal 
ortama aktarılmıştır. Sayısal ortama aktarılan belgeler araştırma salonlarında hiçbir kısıt olmadan 
incelenebilmekte ve görüntüleri alınabilmektedir.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü arşiv kataloglarına internet üzerinden ücretsiz üye olan 
kullanıcılar çevrimiçi araştırma yapabilmektedir. Ancak arşiv belgelerine ait görüntüler internet 
üzerinden temin edilememektedir. 

Türk Tarih Kurumu Arşivi: Türk Tarih Kurumu Arşivinde bulunan belgeler, Osmanlı Devletinin 
son dönemlerini, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti dönemini kapsamaktadır. Belgelerin büyük 
bölümü Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmıştır. Yeni Türk harfleriyle kaleme alınanların yanında 
İngilizce, Fransızca, Almanca belgelerin yanı sıra zengin bir fotoğraf koleksiyonuna da sahiptir. 

TBMM Arşivi: TBMM Arşivi, kurumsal yapı, yasama faaliyetleri, tutanaklar ve denetim 
faaliyetleri ana başlıkları altındadır ve Kanun Tasarıları ve Teklifleri Yazılı ve Sözlü Soru Önergeleri, 
Yasalaşan Kanun Tasarı ve Teklifleri Meclis Araştırması Komisyonları, Kararlar Meclis Soruşturması 
Komisyonları, Kanun Hükmünde Kararnameler Tutanaklar, İhtisas Komisyonu Raporları TBMM 
Başkanları, Geçmiş Dönem Milletvekilleri, Geçmiş dönem kanun teklifi metinleri, kanun hükmünde 
kararname metinleri önerge ve cevap metinleri internet üzerinden, “pdf” formatında, herhangi bir 
üyelik olmaksızın erişime açılmıştır.

Deniz Müzesi Arşivi: Türkiye’nin denizcilikle ilgili en önemli ve en büyük müzesi olan Deniz 
Müzesi Arşivi’nde 7787 tane Osmanlıca ve çok sayıda İngilizce ve Fransızca eser ve bunun yanında 
tasnifi henüz tamamlanmamış Osmanlı dönemi arşiv malzemesi bulunmaktadır. Eserlere, gemi, 
liman ve ambarlara ait katalog bilgilerine ulaşılmaktadır. Ancak kurum arşivinde araştırma yapmak 
için gereken izinlerin alınması uzun ve karmaşık prosedürleri gerektirmektedir. Esasen tasnif ve 
kataloglama işlemi de mekân ve personel yetersizliğinden henüz tamamlanamamıştır. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tapu ve kadastro 
tekniği ile ilgili işlemlerini standartlaştırarak Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde yürütülen 
işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde ve bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan TAKBİS 
projesi hayata geçirilmiştir. Tapu Sicil kayıtlarının ve kadastro haritalarının sayısal ortama aktarılarak, 
TAKBİS gereksinimlerine göre modellenen ve oluşturulan veri tabanına aktarılmıştır.

TARBİS Tapu arşiv Dairesi Başkanlığı ve İstanbul ve Ankara’da TKBM bünyesinde bulunan 
arşiv malzemelerinin, bilhassa tahrir defterlerinin en son teknoloji kullanılarak görüntülenmesi, 
sağlıklı bir fihrist yapısı oluşturulması, fihrist sistemi ile taranmış belgelerin ilişkilendirilerek arşiv 
bilgi ve belgelerine yetki verilmiş kişilerin güvenlik çerçevesinde kolayca ulaşmasının sağlanması, 
Tapu arşiv Otomasyonu çerçevesinde, arşivdeki orijinal belge üzerinden inceleme yapılarak kullanıcı 
tarafından sayısal ortama atılan bilgilerin raporlama fonksiyonlarının geliştirilmesi sağlanmıştır. 
Burada bahsedilen arşiv malzemesi Osmanlı Arşivinde bulunan arşiv malzemesinin de tamamlayıcısı 
olmasına rağmen halen Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde olmasının hiçbir  açıklaması 
yapılmamıştır. 

TARBİS kurum içinde hem hizmet gereği hem de bilimsel araştırmalar için araştırıcıların 
kullanıma açıktır. Ancak kurum arşivinde araştırma yapmak için gereken izinlerin alınması uzun ve 
karmaşık prosedürleri gerektirmektedir. 

İstanbul Müftülüğü Şer’iyye Sicilleri Arşivi: Şer’iyye sicil kayıtları; umumî, hukukî, idarî, 
iktisadî ve içtimaî tarihin yanı sıra kamu, şahıs, aile, miras, eşya-borçlar, ticaret, ceza, usul, icra ve 
azınlıkların hukuku ile ilgili birçok vesikayı ihtiva etmesi hasebiyle hemen her kesimden araştırmacının 
yararlanabileceği bilgi ve belgeleri barındırmaktadır. 

Yerli ve yabancı kullanıcılar başvuru formları ile arşivden yararlanabilmektedir. İstanbul dışındaki 

saklamak,
c) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel şahısların elinde bulunan arşiv malzemesini tespit 

etmek, toplamak, gerektiğinde satın almak, bunların tamir ve restorasyonunu yapmak, tasnif ve 
tercüme etmek, uygun görülenleri yayınlamak,

d) Yurt içi ve yurt dışı arşivcilik ve bununla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, bu alandaki 
eserleri tercüme etmek, yayınlamak, önemli ve değerli arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim 
çevrelerine sunmak,

e) Tarihi, kültürel ve estetik değeri olan arşiv malzemesinden koleksiyonlar yapmak, gerektiğinde 
arşiv müzesi kurmak ve sergiler açmak,

f) Arşiv malzemesinin tahribini önleyecek tedbirleri almak, arşiv laboratuvarı kurmak,
g) Arşiv malzemesinin kopyalarını çıkararak devamlılığını sağlamak ve bunları küçük hacimlere 

döndürmek için film, mikrofilm, fotokopi ve gerektiğinde diğer ileri teknikleri uygulamak,
h) Devlet arşivlerinden yararlanma esaslarını belirlemek, arşivlerdeki araştırma taleplerini 

değerlendirmek ve gerektiğinde izin vermek,
i) Her türlü bilgi ve arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde 

tasnif ederek muhafaza etmek,
j) Kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinde ayıklama, saklama ve imha işlemlerini denetlemek 

olarak belirtilmektedir.
1. 3473 ve 3056 Sayılı Kanunlar belirtilen görevlerine rağmen Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğü, halen birçok farklı kurumun elinde bulunan başta Osmanlı Dönemi’ne ait birçok 
arşiv malzemesini kendi bünyesinde toplamayı başaramamıştır.

Türkiye’deki Mevcut Arşivler ve Sayısallaştırma Çalışmaları

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler kamu kurumlarını teknolojiye ayak uydurmaya ve 
kendi bünyelerinde bulunan arşiv malzemelerinin sayısallaştırmaları gerekliliğini ortaya koymuştur. 
Birçok kamu kurumu kendi yöntemleri ile ellerinde bulunan her durumdaki arşiv malzemesini (kâğıt, 
mikroform, pafta, harita, fotoğraf, ses ve görüntü bandı vb.) uygun nitelikteki tarayıcılar ve araçlar 
kullanarak sayısallaştırmış ve sayılısallaştırılan bu malzemelerin bir kısmını internet üzerinden 
kullanıma açmıştır. 

Ancak elinde Osmanlı dönemi arşiv malzemesi bulunduran her kurum, asli görevlerinin 
dışına çıkarak kendi anlayış ve bütçe imkânlarına göre sayısallaştırma politikaları ve projelerini 
üretmektedirler. Arşivcilik standart ve tekniklerine uygunlukları tartışılır olan bu iyi niyetli çalışmalar, 
maalesef oldukça fazla zaman ve bütçe kaybına neden olmaktadır.

Farklı kurumların elinde bulunan arşiv malzemelerinin büyük bir kısmı aslında bir bütünün 
parçaları olan Osmanlı Devleti Kültürel Arşiv Mirası’na ait olduğu bilinmektedir. Günümüz bilgi ve 
iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, arşiv malzemelerinin tümünün sayısallaştırılarak tek bir ara 
yüzden zaman ve mekândan bağımsız tüm dünyadaki kullanıcıların erişimlerine olanak tanımaktadır. 
Buna rağmen arşiv malzemelerinin halen dağınık halde ve farklı kurumların elinde olması, depolama, 
tasnif ve kataloglama, sayısallaştırma, araştırmaya açma ve erişim açısından birçok sakıncayı ve 
problemi doğurmaktadır.

Halen elinde Osmanlı dönemi arşiv malzemesi bulunduran ve bu malzemeleri sayısallaştıran 
kurumlardan bazıları aşağıda belirtilmektedir.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivi ve 
Osmanlı Arşivi olmak üzere iki temel ve oldukça zengin koleksiyona sahiptir. Bu koleksiyonlarda ilgili 
dönemlere ait tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki, idari, askeri, iktisadi, dini, ilmi, edebi, estetik, 
biyografik, teknik gibi alanlarda bir değer olarak geleceğe aktarılması gereken yazılmış, çizilmiş, 
resmedilmiş, görüntülü, sesli veya elektronik ortamlarda üretilmiş 130 milyon arşiv malzemesi 
bulunmaktadır. 
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eserin mikrofilmleri ve başka kütüphanelerden sağlanan bu türdeki mikrofilmler bulunmaktadır.
YÖK Ulusal Tez Merkezi: Türkiye’deki üniversitelerde hazırlanan yüksek lisans ve doktora 

tezleri Ulusal Tez Merkezi arşivinde toplanmakta ve bu tezler’’ Elektronik Tez Arşiv Projesi’’ ile sayısal 
ortama taşınmaktadır. Elektronik Tez Arşivi çalışması ile sayısal ortama taşınan tezlerden, yazarları 
tarafından çoğaltılması ve yayımı için izin verilmiş olanlar tam metin olarak erişime açılmıştır.

Ulusal Toplu Katalog: Türkiye’de üniversite kütüphanelerinin bir noktadan erişilmesini 
sağlayan TO-KAT (Ulusal Toplu Katalog) projesi Ulusal Veri Tabanı oluşturma konusundaki en umut 
verici çalışmadır. TO-KAT projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu – Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAK-BİM) ile üniversiteler arasında 2006 yılında 
imzalanan protokolle “Entegre e-kütüphane Sistemi’’ oluşturulmasıyla ortaya çıkmıştır. 

ULAKBİM önderliğinde başlatılan çalışmalar sonucunda 2008 yılında “Ulusal Toplu Katalog’’ 
oluşturulmuştur. Bu proje ile ülkemizde çeşitli veritabanlarında bulunan benzer kayıtların elektronik 
ortamda bir araya getirilmesi, kütüphanelerin tek bir ara yüzden taranabilmesi ve kütüphaneler arası 
kaynak paylaşımının sağlanması hedeflenmiştir. 2012 yılı Eylül ayı itibariyle 1.360.530 tarama 
yapılmıştır. Geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması beklenmekte ve ayrıca Arşiv kurumlarının tek çatıdan 
erişim bakımından model olması beklenmektedir. 

Yukarıda görüldüğü gibi son 10 yılda birçok kurum bünyesinde barındırdığı arşiv malzemelerini 
sayısallaştırma çalışmalarına ağırlık vermeye başlamış ancak ellerinde bulunan belgelerin tamamını 
henüz sayısallaştıramamış ve belgeleri internet üzerinden erişilebilir hale getirememiştir. Bu nedenle 
araştırıcılara bilgi kaynaklarına kesintisiz ve kolay erişim imkânı sağlanamamaktadır. Bu sayede 
araştırmalarını mekân ve zamandan bağımsız sürdürmeleri mümkün olamamaktadır.

Bunun sonucu olarak da araştırmacılar maalesef günümüzün sınırsız bilgi teknolojilerine rağmen 
hala araştırmalarıyla ilgili belge taleplerinde çeşitli erişim sorunları yaşamakta veya bazen hiçbir 
surette erişememektedirler. Belge/bilgi temininde yaşanan bu ciddi sorunlar, bilimsel araştırmaları 
engellemekte ve kültürel mirasın sunduğu bilgi hazinesinden tüm dünyadaki araştırmacıların, 
öğrencilerin, gençlerin ve arşivlerden yararlanmak isteyen tüm dünya vatandaşlarının istifade 
etmelerinin önünü kapatmaktadır.

Türkiye’deki Arşiv Kurumlarının Katalog ve Erişim Sorunları 
Günümüz teknolojileri ve sürekli gelişmesi, arşiv kurumlarını ve yararlanıcılarını “Doğru bilgiye 

doğru zamanda her yerden sınırsız erişim” noktasında buluşturmayı sağlayacak düzeydedir. Bilindiği 
üzere arşivcilik uygulamalarının teknoloji ile işbirliği ve uyum içinde olmasının nedeni olarak arşiv 
malzemelerine demokrasi ve şeffaflığın bir gereği olarak daha kolay ve daha hızlı erişim isteğinin 
olmasıdır13. 

Yukarıda da görüldüğü gibi Türkiye’deki birçok kurum birbirleri ile işbirliği ve bu konudaki 
standartlardan uzak bir şekilde kendi bütçe, personel ve teknik bilgisi ile sayısallaştırma projelerine 
yoğunlaşmıştır. 

Maalesef büyük kaynaklar ayrılarak yapılmaya çalışılan bu projeler, kurumların görev tanımlarının 
dışındadır. Bunun doğal sonuçları olarak kurumlar sayısallaştırma süreç ve prosedürlerinde, kültürel 
mirası gelecek nesillere aktarma özverisiyle konunun uzmanı olmayan kişi ve kurumlarla söz konusu 
projeleri yürütmek zorunda kalmakta, ciddi problemlerle karşılaşmakta ve beklenen hedeflere 
ulaşamamaktadırlar. 

Ayrıca bu kurumlarının neredeyse tamamı arşiv malzemelerinin tasnif, kataloglama, dijitalleştirme 
ya da yararlanıcıların hizmetine açma süreçlerinin birbirlerinden kopuk ya da habersiz biçimde 
gerçekleştirmektedirler. Bu durum kurum için belirtilen sorunları ortaya çıkarırken kullanıcıların arşiv 

13 Yıldız, Asiye Kakırman. Cumhuriyet Döneminden Günümüze Bilgi Merkezlerinin Türkiye’de Bilginin Toplumsallaşmasındaki Etkileri. Tülin 
Aren Armağanı Kitabı. İstanbul.2009,s.124.

illerde bulunan Şeriyye Sicilleri Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde olmasına rağmen İstanbul 
Şer’iyye Sicillerinin İstanbul Müftülüğünde bulunması hiç anlamlı değildir. Daha önce değinildiği gibi 
birbirinin tamamlayıcısı veya devamı hükmündeki arşiv malzemesinin bu şekilde farklı kurumların 
elinde bulunması yerli ve yabancı araştırmacıların çalışmalarını zorlaştırmaktadır. 

Beyazıt Devlet Kütüphanesi: Koleksiyonunda 11 bin 120 adedi yazma olmak üzere 40 binin 
üstünde nadir eser, 26 bin çeşit dergi, Türkiye’de çıkan bütün gazeteler, 500 bini aşkın yeni harfli 
kitap, harita, afiş, banknot, nota, posta kartı, pul, plak, ses kaseti, CD, film olmak üzere dünyanın 
sayılı, Türkiye’nin ise en önemli kütüphanelerinden biri konumdadır.

Ayrıca 1923–1999 yılları arasında Türkiye’de yayınlanan 566.000’den fazla makalenin 
bibliyografik künyesini, 1995’ten günümüze kadar Millî Kütüphanede taranan süreli yayınlardaki 
makalelerin künyeleri ve 584–1986 yılları arasında Arap, Yunan ve Ermeni harfleriyle basılmış Türkçe 
eserlere ait bibliyografyaları yer almaktadır. 

Beyazıt Devlet Kütüphanesinde yazmalar, Osmanlı Dönemi gazeteleri ve bazı haritaların 
sayısallaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi: Kâğıt ortamda bulunan ve çok büyük bir kısmı Osmanlı 
Arşivindeki arşiv malzemelerini oluşturan Osmanlı Dönemine ait vakıf belgelerinin sayısallaştırma 
çalışmaları VAYS (Vakıf Arşiv Yönetim Sistemi) halen sürdürülmektedir. VAYS araştırmacıların 
erişimine kısıtlı olarak açıktır ve bununla birlikte maalesef kurumun fiziki koşulları araştırma yapmaya 
pek uygun değildir. Kurum içerisinde bulunan araştırma salonunda katalog tarama ve arşiv malzemesi 
görüntüsü alma imkânı kısıtlı olarak sunulmaktadır 

Türkiye Yazma Eser Kurumu: Bünyesinde toplam 208.561 adet eser barındırmaktadır. 80.579 
âdet eser standartlara uygun olmayan bir şekilde dijitalleştirilerek sistemde görüntülenebilmektedir. 
Ayrıca web sitesi üzerinden katalog tarama hizmeti verilmektedir. Online katalog hizmeti verilmekte 
ancak görüntü alınamamaktadır. 

İslam Araştırmaları Merkezi Arşivi: 225.000 Cilt kitap, 3338 adet süreli yayın, 17400 
dokümantasyon dosyası, 20302 adet Osmanlı Kadı Sicillerini barındıran mikrofilm, 411 adet mikrofilm 
ve mikrofiş, 916 adet CD barındırmaktadır. Ayrıca internet üzerinden 122 farklı kütüphanede bulunan 
yazma ve matbu eserlere ait bibliyografik künyelere, Türk-İslam çalışmaları konusunda hazırlanan 
260.000 teze ait bilgilere, 1923–2003 yılları arasındaki yayımlanan 809.000 adet makale künyesine 
erişilebilmektedir. Dokümantasyon servisinde ise 60.308 eserin taranmasıyla oluşturulmuş 17.400 
adet doküman dosyası bulunmaktadır. İnternet üzerinden belirtilen kataloglara erişilmektedir. 

Millî Kütüphane Başkanlığı Arşivi: Milli Kütüphane bünyesinde eski ve yeni harfli kitap, el 
yazması eser, süreli yayın, gravür, tablo, resim, sinema, afişi bulunmaktadır. 2004 yılında başlayan 
dijitalleştirme projesi ile Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunan yazma ve nadir eserlerin orijinal 
görüntülerinin ve bibliyografik künye bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp bilim ve araştırma 
çevrelerine internet üzerinden sunulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, şimdiye kadar yaklaşık 27 
bin yazma ve 10 bine yakın eski harfli dergi, künyeleri ile birlikte tam metin olarak bilgisayar ortamına 
aktarılmıştır. 

Milli Kütüphane, gerekli teknik hizmetlerini tamamladıktan sonra araştırmacıların hizmetine 
sunmakta ve gelecek nesillere aktarmak üzere muhafaza etmektedir. Milli Kütüphane, kitap ve 
diğer materyal türlerinden oluşan toplam 2.976.737 adetlik büyük bir koleksiyona sahiptir. Milli 
Kütüphane’de internet üzerinden katalog tarama, süreli yayınlar bilgi sistemine erişim ve elektronik 
veri tabanlarına erişim vardır.

Türk Dil Kurumu Arşivi: Bünyesinde 47.912 adet kitap, 553 adet kitap dışı materyal, 8.514 adet 
süreli yayın ve yayın bilgileri bilgisayar ortamına aktarılmış dokümanlarla birlikte, 2011 yılı itibariyle 
toplam 56.426 adet değerli eseri barındırmaktadır. İnternet üzerinden katalog tarama ve 1928–1964 
yılları arasındaki TDK Karar Defterlerine pdf formatında erişim mümkündür. Ayrıca 660 adet yazma 
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Türkiye’deki arşiv kurumlarının internet sayfalarında maalesef tam erişilebilirlik mümkün 
değildir. Birçok internet sayfasında katalog tarama gibi hizmetler tüm tarayıcılarda çalışmamakta 
ya da mobil cihazlarda kullanılamamaktadır. Ayrıca yukarıda incelenen bazı sitelerde arşiv 
malzemeleri *.pdf formatında sunulması, özellikle görme engellilerin bu malzemelerden hiçbir suretle 
faydalanamamasına neden olmaktadır. 

Üyelik Prosedürleri: Türkiye’deki arşiv kurumlarının birçoğu araştırmacılardan çeşitli evraklar 
istemektedir. 

01 Mart 2002 tarih ve 24682 Resmi Gazetede yayımlanan “Devlet Arşivlerinde Araştırma ve 
İnceleme Yapmak İsteyen Türk ve Yabancı Uyruklu Gerçek veya Tüzel Kişilerin Tabi Olacakları 
Esaslar” gereğince araştırmacılardan genellikle açık kimlik bilgileri, adresleri, araştırmanın amacını ve 
varsa tez konularını belirten form dilekçeleriyle, kuruma bizzat ya da posta ile müracaatta bulunmaları 
gerekmektedir. Aynı Esaslar’ın 4. Maddesi gereğince “Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde yapılacak 
her türlü araştırma, inceleme ve örnek alma talepleri bu Genel Müdürlükçe, Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü dışındaki araştırma hizmeti veren diğer arşivlere yapılacak talepler ise, söz konusu arşivin 
bağlı olduğu bakanlık veya kuruluşça işleme konulur ve en geç iki iş günü içerisinde sonuçlandırılır. 
Silahlı Kuvvetler arşivlerine yapılan müracaatlar otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.” denildiği 
halde araştırma hizmeti veren tüm kurumların bu duruma tam olarak riayet ettiği edip etmediklerini 
tartışmalı bir konudur.

Bu durum araştırmacının o anda ihtiyaç duyduğu bilgiye hızlı erişimin önünde büyük bir engel 
oluşturmaktadır. Kullanıcının aradığı bilgiye ulaşabilmesi için gerekli izini alabilmesi Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğünde bir günden kısa iken diğer kurumlarda yaklaşık 2–3 hafta ya da birkaç aylık 
bir süreci kapsamaktadır. Araştırma izni alınmasına rağmen bazı kurumlarda kataloglara ve belgeye 
erişim problemleri devam etmektedir. 

Mesai Saatleri: Bilim insanları, araştırmalarını arşiv kurumların hukuki statüsüne göre yapmaya 
çalışmakta veya yapamamaktadırlar. Internet üzerinden erişilemeyen arşivlerde araştırmacılar ancak 
kısıtlı mesai saatlerinde faydalanabilmeleri mümkündür. Çoğu zaman mesai saatleri, araştırma ve 
inceleme için yetmemekte; kullanıcı araştırma salonundan çıkmak zorunda kalmakta ve bir sonraki 
gün araştırmasına devam etmek zorunda kalmaktadır. Oysa arşiv malzemelerine 7/24 erişilebilmesi 
araştırmalara, konuyla ilgili “bilgi” üretilmesine ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında 
önemli rol oynamaktadır. 

Ulusal Bellek Modeli Önerisi  
Türkiye’deki arşiv malzemelerinin birçok farklı kurumun elinde dağınık halde bulunuyor olması, 

hem arşiv kurumları hem de araştırmacılar için bu çalışmada belirtilen sorunları doğurmaktadır. Daha 
önceden belirtildiği gibi günümüz bilgi ve iletişim teknolojileri yaşanan bu sorunları doğru yönetilen 
süreçlerle çözebilme imkânı sağlamaya müsaittir.

Çalışmanın bu bölümü Türkiye’deki arşiv malzemelerinin tek bir portaldan erişime açılmasının 
nedenlerini ve kullanıcı beklentilerini belirlemeye yöneliktir. 

Araştırmanın Amacı 
Çalışmanın bu bölümünde Türkiye’deki arşiv ve kütüphanelerin tek bir internet sitesi üzerinden 

araştırmacıların kullanımlarına açılması hususundaki görüşleri ortaya koymak amacıyla hazırlanan 
anket çalışmasına yer verilmekte ve araştırmacıların kurum internet hizmetlerinden yararlanma 
düzeyleri ve Ulusal Bellek Merkezi Modeli Önerisi hakkındaki görüşlerini içermektedir.

Yöntem
Bilgi Merkezi yararlanıcılarının görüşlerini değerlendirebilmek için bir anket formu hazırlanmış 

ve bu anket formu internet üzerinden çeşitli bilimsel çalışma konuları hakkında araştırma yapmak için 

Ankara Valiliği İnternet Sitelerinin Bilgi Sunma Etkinliklerinin Türkiye. Gov.tr ile Karşılaştırılması. Bilgi, Ekonomi ve Yönetimi Kongresi. 
23-25 Haziran 2011, Saraybosna, Bosna-Hersek.

malzemelerine erişimlerinde ciddi sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. En büyük tehdit tasnif ve 
kataloglamanın standart bir şekilde yapılamaması ya da doğru zamanda yapılması ve uygun olmayan 
saklama ortamları ve malzemenin onarımı olarak görülmektedir. 

Sonuç olarak arşiv kurumları var olan arşiv belgelerinin korunmasını ve yıpratılmadan daha fazla 
yararlanıcının hizmetine sunma konusuna odaklanırken; yararlanıcılar en kısa sürede amaçlarına uygun 
bilgi ve belgeye nasıl erişilebileceklerini hususunda teknolojinin tüm imkânlarından faydalanmayı 
beklemektedirler. 

Teknolojiden yararlanarak bilgi sunma ve bilgiye erişim amacına odaklı sayısallaştırma projelerine 
rağmen günümüzde birçok yerli ve yabancı araştırmacı Türkiye’de arşiv kurumlarından yararlanmada 
çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların birkaçı aşağıda belirtilmektedir. 

Coğrafi Mesafeler: Araştırma yapan her derecedeki bilim insanları ilgilerine göre, farklı kentlerde 
bulunan arşiv ve araştırma kurumlarından en az birinde çalışma yapmak durumundadırlar. Ancak bu 
kurumlardan çoğu internet üzerinden araştırmaya uygun teknik alt yapıya sahip değildir.  Halen birçok 
arşiv kurumundaki arşiv malzemesine erişim ancak arşiv ziyareti ile mümkündür. Araştırma kurumları 
arasındaki coğrafi mesafeler İstanbul, Ankara gibi bilgi merkezlerinin yoğun olduğu kentlerdeki 
araştırmacılar için bile, oldukça büyük zaman ve para kaybına neden olmaktadır. Aynı durum farklı 
kentlerdeki araştırmacılar için konaklama, ulaşım, yeme-içme vb. konularda zaman ve kaynak maliyeti 
oluştururken, yurtdışından araştırma yapmak isteyenler için ilaveten vize vb. sorunları doğurmaktadır. 
Oysa internetin şekillendirdiği mevcut zaman diliminde coğrafi mesafeler bilgiye erişim için engel 
olmaktan çıkmıştır. 

Teknik Altyapı Yetersizliği: Günümüz arşiv hizmetlerinin temel unsuru enformasyon ve iletişim 
altyapısıdır. Türkiye’deki tüm kurumlar iletişim ağ altyapısını tamamlamış ve birçok bileşenini sanal 
ortama taşımıştır. Ancak bu durum pek çok arşiv kurumuna yürütme kolaylığı ve uygulama esnekliği 
sağlamasına rağmen, altyapıyı da son derece karmaşık hale getirmiş ve birçok arşiv malzemesine 
internet üzerinden erişimini engellemiştir. Birçok arşiv altyapısı ise sesli ve görüntülü arşiv malzemeleri 
altyapıdaki yetersizlikler nedeniyle erişime açılamamaktadır. 

Standartların Eksikliği: Arşiv kurumları, arşiv malzemelerine ait bibliyografik verileri veya bu 
malzemelerin sayısal kopyalarını internet üzerinden çeşitli arayüzlerde paylaşmaktadır. Fakat arşiv 
kurumların herhangi bir standart olmaksızın kendi arşiv arayüzlerini kurma çabaları, beraberinde 
tasarım, dolaşım, içerik ve erişilebilirlik sorunlarını gündeme getirmiştir14. 

Arşiv sitelerinin yayımlama, erişilebilirlik, kolay kullanım, kolay dolaşım, sitenin hızlı yüklenmesi, 
maliyet ve zaman tasarrufu, sitelerin bakım ve güncelleme kolaylığı gibi birçok bakımdan standartlara 
uyumlu olması gerekmektedir.

Bununla birlikte her kurumun kendine has bir arayüz tasarlaması basit ve detaylı arama, üyelik, 
tasarım eksiklikleri/fazlalıkları vb. nedenlerle farklı kullanımın gereksinimleri doğurmaktadır. Bu 
durum kullanıcılar için zaman maliyeti yaratırken erişilebilirlik sorunlarının da artmasına neden 
olmaktadır. 

Erişilebilirlik: İnternet sayfalarının ve web hizmetleri, her zaman herkese açık olmalıdır. Bir 
web sitesinin engelli ya da engelsiz herkesin kullanımına uygun olarak tasarlanması demek olan 
erişilebilirlik, herkesin internet hizmetlerinden eşit faydalanabilmelerini sağlamaktadır. Bilgiye ve 
hizmetlere, yasal çerçevede hakkı olan herkesin erişebilmesi esastır. Bu nedenle küresel mirası geniş 
kitleler ve gelecek nesillere aktaran arşiv kurumları sayfalarının dünyaca kabul edilen erişilebilirlik 
standartlarına uygun tasarlanmaları gerekmektedir. Arşiv kurumları internet siteleri da görme, işitme, 
fiziksel, konuşma, algılama, dil, öğrenme ve nörolojik özürlülerin yanı sıra yaşlılık ya da sosyal engelli 
bireylerin erişimlerine açık olmalı ve ihtiyaçlarına cevap vermelidir15.

14 Keskin, İshak. ve Kaygısız, Esra. G. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Sitesi Standartlarına 
Uygunluğu, 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu. 22-24 Eylül 2010 Ankara.

15 Kaygısız, E.G. (2011) Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına göre Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Kütüphane, İstanbul Belediyesi, 
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Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 20 5,88
Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi 5 1,47
TBMM Kütüphanesi 21 6,17
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı 30 8,82
IRCICA (İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) 21 6,17
Diğer Kurumlar 33 9,7

Tablo-2’de görüldüğü gibi anket katılımcıları kütüphane malzemeleri için çoğunlukla İslam 
Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi ve Süleymaniye Kütüphanelerini tercih etmektedirler. 

Anket katılımcıları yararlandıkları arşiv kurumları ve kütüphanelerden belge ve dokümantasyon 
sağlama sürecinde çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlar ve önem dereceleri Tablo-3’te 
belirtilmektedir. 

Tablo 3 Araştırmacıların Karşılaştıkları Sorunlar ve Önem Dereceleri

            
Çok 

Önemli
Önemli

Fikrim 
Yok

Önemsiz
Çok 

Önemsiz
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

Kurumların yaşadığım yere olan 
coğrafi uzaklıkları

57 53 37 34 1 0 10 9 1 0

Kurumların birbirlerine olan 
uzaklıkları

33 31 57 53 3 2 10 9 3 2

Ulaşım/Konaklama maliyetleri 56 52 34 32 6 5 7 6 3 2
Ulaşım/Konaklama sorunları 52 49 43 40 5 4 4 3 2 1
Araştırma salonlarının teknik 
yetersizlikleri

56 52 38 35 3 2 7 6 2 1

Araştırma salonlarının fiziki 
yetersizlikleri

52 49 40 37 7 6 5 4 2 1

Araştırma salonlarının sosyal 
yetersizliği

43 40 40 37 10 9 10 9 3 2

Mesai saatleri dışında araştırma 
yapılamaması

64 60 30 28 4 3 7 6 1 0

Talep edilen malzemenin 
zamanında verilmemesi

61 57 37 34 2 1 4 3 2 1

Talep edilen malzemeye erişim 
problemleri

72 67 3 2 1 0 2 1 1 0

Talep edilen malzemeden 
görüntü verilmemesi

68 64 31 26 1 0 4 3 2 1

Araştırma salonlarındaki 
personelin ilgisizliği

36 33 48 45 8 7 8 7 6 5

Kurumların farklı üyelik/
yararlanma mevzuatları

44 41 43 39 7 6 9 8 4 3

Kataloglara internetten 
erişilememesi

76 71 25 23 2 1 1 0 2 1

Kataloglarının bilgisayar 
ortamında kullanılamaması

77 72 22 20 2 1 2 1 3 2

Tablo-1’de görüldüğü gibi ankete katılan araştırmacılar için en önemli sorunların talep ettikleri 
belgelere zamanında erişememe, bu belgelerden görüntü alamama ve katalog ve belgelere internet 
üzerinden erişememe olduğunu belirtmişlerdir. Çünkü kullanıcıların %99,05’i için farklı kurumlarda 

Türkiye’deki bilgi merkezleri ve kütüphanelerden yararlanan araştırmacılara iletilmiştir. 
Anket soruları iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yer alan sorular araştırmacıların 

demografik özellikleri ile ilgilidir. İkinci bölüm araştırmacıların, hangi kurumlardan yararlandıklarını; 
araştırma yaparken karşılaştıkları sorunların önem derecelerini, bu kurumların internet üzerinden 
bilgi-doküman sağlama hizmetleri ve Türkiye’deki Arşiv ve Kütüphanelere tek bir noktadan erişim 
hakkındaki görüşlerini belirlemeye yöneliktir. 

Bulgular
Ankete 106 tekil kullanıcı yanıt vermiştir. Katılımcıların %69,81’i erkeklerden %30,18’‘i ise 

kadınlardan oluşmaktadır.  Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu yüksek lisans ve üzeri eğitim 
almıştır; bu oranlar %53 doktora, %33 yüksek lisans ve % 20 lisans mezunu şeklindedir. Ayrıca 
%19,81’i araştırma görevlisi % 14,15’i yardımcı doçent unvanlarına sahipken %19,81’ i herhangi bir 
akademik unvana sahip değildir.  Katılımcıların % 95,28’i bilimsel ya da özel araştırma yapmaktadır. 

Katılımcıların % 94’ü bilimsel çalışmalarında kütüphaneleri, % 82’si ise arşivleri tercih 
etmektedirler. Arşiv malzemeleri için Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi %26,84 ve 
Cumhuriyet Arşivi ise %11,4 oranlarında tercih edilmektedir. Anket katılımcılarının arşiv malzemeleri 
için tercih ettikleri kurumlar ve tercih oranları Tablo-1’de belirtilmektedir. 

Tablo 1 Arşiv Malzemeleri İçin Yararlanılan Kurumlar
Kurum Adı Sayı %

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi 80 26,84
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivi 34 11,4
İstanbul Müftülüğü 8 2,68
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 21 7,04
Vakıflar Genel Müdürlüğü 27 9,06
ATASE 12 4,02
Deniz Müzesi Arşivi 6 2,01
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi 27 9,06
Arkeoloji Müzesi Arşivi 7 2,34
TBMM Arşiv 17 5,7
Dolmabahçe Sarayı Müzesi Arşivi 5 1,67
IRCICA (İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) 32 10,73
Diğer Kurumlar 22 7,35

Tablo-1’den görüldüğü gibi anket katılımcılarının büyük bir kısmı çeşitli çalışmaları için 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri’nden yararlandıklarını 
belirtmektedirler.  

Katılımcılara hangi kütüphanelerden yararlandıkları sorusu yöneltildiğinde tercih edilen kurumlar 
ve tercih edilme oranları Tablo-2’de belirtilmektedir.  

Tablo 2 Yararlanılan Kütüphaneler
Kurum Adı Sayı %

Süleymaniye Kütüphanesi 41 12,5
İstanbul Müftülüğü 5 1,47
Millî Kütüphane (Ankara) 58 17,05
Millî Kütüphane (İzmir) 7 2,05
Beyazıt Devlet Kütüphanesi 40 11,76
İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi) 59 17,35

http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
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http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
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Dünya örneklerine bakıldığında ise birçok ülkede yasal mevzuatların tamamlandığı ve arşiv 
standartlarının oturmuş olduğu görülmektedir. Bu dönüşümün doğal sonuçları olarak üniversiteler, 
kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak sayısal ortam dışında üretilen 
belgelerin mikrofilm ortamına alınması büyük ölçüde tamamlanmış; tüm arşivlere tek portal üzerinden 
erişim, belge örneği taleplerini ve diğer arşiv hizmetlerinin büyük bir bölümünün web üzerinden 
karşılanması mümkün hale gelmiştir. 

Türkiye’nin geçmişten gelen kültürel mirası, bugün sahip olduğu entelektüel sermayesi ve mali 
kaynakları tüm arşivleri tek bir noktadan, tüm dünyanın erişimine açmaya yetecek güçtedir. Ancak 
yüzyıllardır arşivlerimizde bulunan arşiv malzemeleri, en doğru teknoloji ile en uygun formata 
dönüştürülmedikleri takdirde zamana karşı olan yarışı kaybedeceklerdir18.

Her kurumun ayrı ayrı teknik yatırım yapması yerine ortak bir projenin geliştirerek Ulusal Bellek 
Merkezinin kurulmasının önü açılmalıdır. 

Ulusal Bellek Merkezi ile araştırmacılar,
−	 Arşiv malzemelerine zaman ve mekândan bağımsız erişim imkânı, 
−	 Araştırma konusuna göre tüm arşiv malzemesinin aynı anda farklı kriterlerle 

sorgulayabilme,
−	 Aranılan bilgiye daha kısa sürede erişim,
−	 Doğru bilgi ile daha kısa sürede bilimsel çalışmalarını tamamlayabilme,
−	 Kişisel araştırma maliyetlerinde azalma gibi yararlar elde edebileceklerdir.
                
 Kurumlar ise 
−	 Araştırma salonları, sayısallaştırma süreçleri, veritabanı, web tasarımı gibi konularda 

personel tasarrufu sağlanması, 
−	 Araştırma salonu alt yapısına ihtiyaç duyulmaması,
−	 Sayısallaştırma süreçleri için zaman ve kaynak ayırmaya gerek olmaması,
−	 Araştırmacı üyelik takibi vb. prosedürleri için zaman ve personel tasarrufu gibi faydalar 

sağlayacaktır.

Birçok farklı kurum desteği ile hazırlanacak olan “Ulusal Bellek Merkezi”, İngilizce, Almanca, 
Fransızca gibi en yaygın kullanılan dünya dillerinde ve Osmanlı egemenliğine girmiş olan çeşitli 
ülkelerin dillerinde hazırlanarak ulusal bir kimlikle, uluslararası erişime açık kültürel bir miras 
olacaktır. 

Sonuç ve Çözüm Önerileri 
Bugün Osmanlı dönemi arşiv malzemesi, yetersiz ve eksik uygulamalar neticesinde maalesef 

tek bir kurumun çatısı altında toplanamamış, birçok farklı kurumda dağınık halde bulunmaktadır. 
Söz konusu arşiv malzemesinin dağınık halde bulunuyor olması tasnif, kataloglama, restorasyon, 
sayısallaştırma, depolama vb. gibi temel arşiv süreçlerine uyum sorununa, hem de arşiv malzemesinin 
bütünlüğünün bozulmasına sebep olmaktadır. 

Demokrasi ve şeffaflığın bir gereği olarak yukarıda belirtilen arşiv kurumları ve kütüphanelerin 
veritabanları kamuya ve her kesimden kullanıcıya çevrim içi erişimin mümkün olması gerekmektedir. 
Günümüz bilgi ve iletişim teknolojileri bu hedefi gerçekleştirmek için sınırız çözümler sunmaktadır. 
Mill bir sorumluluk bilinciyle arşivleri dünyanın her yerinden, her zaman ve herkese erişilebilir 
kılınarak dünya vatandaşlarına ve kültürel mirasa karşı yapılması gereken bir görevdir. 

e-devlet çalışmaları kapsamında www.turkiye.gov.tr web adresinde hazırlanacak bir portal ile 
ortak belirlenen kural ve prosedürlerle Türkiye’deki arşivlerin tek bir arayüzden sorgulanabilir ve 

Kitabı. İstanbul.2009. s.159
18 Tüzün, Türkan. Arşiv Dünyası Dergisi, Sayı 9, Ocak, 2007.

bulunan arşiv belgelerinin internet üzerinden görüntülerinin alınabilmesinin kendileri için önemli 
olduğu görüşündedir. 

 Türkiye’de ki arşiv kurumlarının günümüz bilgi ve iletişim teknolojilerinden yeterince 
yararlandıkları görüşüne katılımcıların %49,05’i katılmazken %18,86 ise bu görüşe kesinlikle 
katılmamaktadır.  Katılımcıların 69,8’i elinde arşiv malzemesi bulunan kurumların internet üzerinden 
verdiği hizmetlerden memnun olmadıklarını ve %93,39 ’u   Türkiye’deki araştırma kurumlarının 
dağınık oldukları görüşüne katıldıklarını ifade etmektedirler. Katılımcıların  %14,64 ’ü konuyla ilgili 
yasal düzenleme eksikliğinin ve  % 14,41 ’i mevcut arşiv malzemesini mülkiyet olarak görülmesinin 
ve arşiv malzemelerinin bilimsel öneminin algılanamamış olmasının bu konudaki en önemli neden 
olduğunu belirtmektedirler.  

Ayrıca    çalışmanın ana temasını oluşturan “Türkiye’deki araştırma kurumlarının dağınık oldukları” 
görüşüne katılımcıların % 66,26’sı kesinlikle katılıyorum ve % 31,13’ü katılıyorum şeklinde cevap 
vermişlerdir. Kullanıcıların %100’ü Türkiye’deki arşiv ve kütüphanelerin hepsine internet üzerinden 
erişebilmenin kendileri için önemli olduğu görüşündedirler. Aynı zamanda katılımcıların %78,3’ü 
Türkiye’de farklı kurumlarda bulunan arşiv malzemelerinin tek bir kurum altında toplanması fikrine 
katılırken tüm resmi ve özel arşiv/kütüphanelerin araştırma ve belge örneği sağlama hizmetlerinin 
“Ulusal Bilgi Merkezi” üzerinden yapılması fikrine katılanların oranı da %88,67’dir. Katılımcıların 
%28,88’i Türkiye’de farklı kurumlarda bulunan arşiv malzemelerinin tek bir kurum altında (ULUSAL 
BİLGİ MERKEZİ) toplanmasının bilimsel çalışmaları hızlandıracağını, %26,35’i bilim adamlarına 
zaman kazandıracağını, %23,1’i gereksiz seyahat ve konaklama masraflarını azaltacağını %18,41’i ise 
daha fazla bilimsel çalışma yapılabilmesine imkân vereceği belirtmişlerdir. 

Neden Ulusal Bilgi Merkezi?
Arşiv kurumları ve kütüphaneler kuruldukları tarihten itibaren içinde bulundukları dönemlerde 

toplumsal ve kültürel değişimlerden etkilenmişlerdir. Günümüzde ise bu etkileşim arşiv ve 
kütüphanelerde bulunan arşiv malzemelerinin sayısallaştırılması ve her yerden herkesin erişimine açık 
olması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Bilindiği gibi bilgi merkezlerindeki bilgi kaynağının sayısı önemlidir, ancak bu bilgi kaynaklarının 
hangi amaçlarla ve nasıl kullanılacağını öğretmek, kullanımını sağlamak daha önemlidir16. 
Türkiye’deki bilgi merkezlerinin sahip olduğu kültürel miras ve bilhassa Osmanlı Arşivleri tüm dünya 
vatandaşlarının ve bilim insanlarının yararlanmalarını gerektirecek kadar önemlidir. Ancak yukarıda 
belirtilen sorunlar bu duruma engel teşkil etmektedir. 

Arşiv ve kütüphanelerimiz araştırıcılar için benzer imkânları sunmak için benzer yatırımları 
birbirinden habersiz ve birbirleri ile yarışırcasına ayrı ayrı yapmaktadır. Bunun bir sonucu olarak her 
kurum yüksek maliyetlerle birbirinden kopuk ve bu konudaki ulusal ve uluslararası standartlardan 
uzak kullanışsız projeler üretmektedir.

Ayrıca mevcut yasaların yetersizliği ve “Millî Arşiv Kanunu”nun henüz çıkarılamamış olması, 
kurumlar arası işbirliği eksikliği, bilgi ve deneyimlerin paylaşıl(a)maması, tekelci anlayışlar arşivlerin 
sunduğu bilgi hazinelerinden yararlanmanın önünde ciddi engeller oluşturmaktadır. Bütün bu sorunlar 
tüm arşivleri zaman ve mekândan bağımsız, ortak erişilebilir bir zemine taşımayı da zorunlu hale 
getirmektedir.

1795 yılında Hollanda Yeni Meclis Üyesi Henricus van Royen’ in söylediği gibi “Bütün beratlar 
ve birinci sınıf belgeler farklı kurumların kıskançlıkla başkalarından koruduğu ve sakladığı gizlenmiş, 
tozlu, kullanışsız birer gurur abidesidir. Artık bu kültür varlıkları millî menfaatler için kullanmanın 
zamanı gelip geçiyor. Bunun için eyaletlerde ve merkezde farklı kurumlarda tutulan bütün otantik 
beratlar, belgeler bir araya getirilmeli ve bütün tarihsel malzemelere şartsız erişim olmalıdır.”17.

16  Anameriç, Hakan. ve Rukancı, Fatih. Cumhuriyet Döneminden günümüze Bilgi Merkezlerinin Türkiye’de Bilginin Toplumsallaşmasındaki 
Etkileri.Tülin Aren Armağanı Kitabı.İstanbul.2009,s.48.

17  Ketelaar, Eric (Çeviren: Denman, Fatma, Kılıç) Tanıttan Anıta: Kültürel Miras Olarak Arşivlerin Ortaya Çıkarılması. Tülin Aren Armağanı 

http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
http://www.surveey.com/survey/UserPages/Report/SurveySummaryReport.aspx?surv=547974
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erişilebilir hale getirilmesi mümkündür. 
Ancak tüm bunlara rağmen Millî Arşiv Kanununun henüz çıkarılmamış olması bu sorunları 

geleceğe taşıyan ve arşivciliğin önünde duran çok ciddi bir engeldir.
Arşivsel çalışmalar, tüm öğeleriyle ilk etapta yeniden yapılandırma çerçevesinde ele alınarak 

Milli Arşiv Sistemine yeni boyut kazandırılmalıdır. Bu çerçevede; kurum ve kuruluşlardaki belgesel 
işlemleri ve buna yönelik idari yapılanmayı da kapsayan bir “Millî Arşiv Yasası” ve bu yasaya 
dayalı diğer hukuki düzenlemeler oluşturulmalıdır, mesleki personel reformu gerçekleştirilmelidir. 
(Özdemirci, 2009: 380). 3473 Sayılı Kanunun kabul edildiği tarihte de bu gün de birçok eksiği 
bulunmakta ve arşiv malzemesinin toplanması, tasnif edilmesi, kataloglanması, her şekilde araştırmaya 
açılması konularında çok yetersiz kalmaktadır.

 Millî Saraylar Dolmabahçe Sarayı Müzesi Arşivindeki arşiv malzemesinin olması gereken 
yere, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne (Osmanlı Arşivi) devri örnek alınmalı ve zaman geçirilmeden 
tüm Osmanlı dönemi arşiv malzemesi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilmelidir. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü çalışmalara rehberlik etmek üzere bir çalışma başlatmalı ve 
dünya üzerindeki örnekler araştırılmalıdır. TÜBİTAK-Üniversiteler-Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
arasında işbirliği sağlanmalıdır.

EBYS (TS 13298) uygulanarak kural ve prosedürler belirlenmeli ve Ulusal Bellek Merkezinde 
görev alacak nitelikli eleman yetiştirilmesine ve bu kişilerin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
rehberliğinde istihdam edilmelerine öncelik verilmelidir. 

Arşiv portalı üzerinden tüm arşivlere erişim mümkün hale getirilerek bu arşivlere ihtiyacı 
olanların çalışmaları kolaylaştırılarak araştırmaları hızlandırılıp bilimsel çalışmaların daha kısa 
sürede tamamlanmasına imkân verilmelidir. Kurumların ayrı ayrı projeler üretmesi yerine is birliğine 
gidilerek benzer projeler ortak yapılması için işbirliği sağlanmalıdır. 
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ÖZ:

Bildiri, Osmanlının hüküm sürdüğü büyük coğrafyanın çeşitli bölgelerinden bilgi, belge, 
fotoğraf, video görüntüsü ve etnografik eşyanın bulunduğu Halk Kültürü Bilgi ve Belge 
Merkezi’nin içeriği ve işleyişi hakkında bilgileri içermektedir.

Kelime Anahtarı:  Somut Olmayan Kültürel Miras, Arşiv, Etnografya, Bilgi Belge Merkezi

ABSTRACT: 

The announcement covers the information regarding the scope and process of the “Folklore 
Information and Documentation Centre” in which information, documents, photographs, video 
clips and ethnographic goods are presented those collected from various territories under the rule of 
Ottomans.

Key words : Intangible Cultural Heritage, Archive, Etnography, Information and Documentation 
Centre

GİRİŞ
Toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak 

tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler 
ve kültürel mekânlar biçiminde tanımlanan Somut Olmayan Kültürel Miras’ın arşivlenmesi bildirinin 
çatısını oluşturmaktadır. 2000’li yılların başlarında yeni bir kavram olarak bu alanda yer bulan Somut 
Olmayan Kültürel Miras üzerinde tanımlama, araştırma, envarterleme ve arşivleme gibi konularda 

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN ARŞİVLENMESİ:
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HALK KÜLTÜRÜ BİLGİ VE BELGE 

MERKEZİ ÖRNEĞİ

 Azime Ayşe ÇETİNKAYA
Kültür ve Turizm Bakanlığı / TÜRKİYE
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bilgi ve belge merkezidir.(Arşividir)
Türk halkının doğumundan ölüme kadar yaşantısında yer alan maddi ve manevi tüm olaylar 

kültürümüzün birer parçasıdır. Halkın yaşayarak ürettiği kültür mirasımız Genel Müdürlüğümüz 
Folklor Araştırmacıları tarafından il il, ilçe ilçe, kasaba kasaba hatta köy köy dolaşılarak halkın yaşam 
biçimi, gelenek görenekleri, inançları, bayramları, törenleri, oyunları, müzikleri, hikâyeleri, masalları, 
yemekleri ve mutfak kültürü, giyim kuşamı ve el sanatları halkın ağzından yazılı ve görsel olarak 
derlenerek; Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’nde kayıt altına alınmakta ve gelecek kuşaklara 
aktarılmak üzere hizmete sunulmaktadır. 

Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Türk Halk Kültürüne ilişkin gereksinimleri doğrultusunda 
her türlü bilgi kaynağını sağlayan, düzenleyen ve bunlardan maksimum düzeyde yararlanmayı olanaklı 
kılan elektronik bir bilgi erişim sistemine sahiptir. 

Merkezimizde Mevcut bilgi ve belgelerin büyük çoğunluğu dijital ortama aktarılmak suretiyle 
orijinal belgenin yıpranması engellenmiş ve bu belgeler gelecek kuşaklara aktarılmak üzere koruma 
altına alınmıştır. Sistemin uzaktan kullanımı sayesinde, merkezin aynı anda birden fazla kişi tarafından 
kullanımı mümkün kılınmış ve kullanım kolaylığı sağlanmıştır. 

Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinin İşleyişi ve Görevleri

Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi 16.04.2003 tarih ve 4848 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanarak 
hazırlanan “Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Bilgi ve 
Belge Merkezi Hizmetleri Yönetmeliği”  doğrultusunda hizmet vermektedir.

Söz konusu yönetmelik doğrultusunda Arşive belge girişi Alan Araştırması, Satın Alma, Bağış ve 
faaliyet yoluyla belge girişi yapılır. Gelen bilgi ve belgeler değerlendirme kurulunun incelemesinden 
sonra arşivlik değeri olan belgeler Bilgi ve Belge Merkezinde kayıt altına alınır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşrada görev yapan 

çok çeşitli yaklaşımlar getirilmiş ancak hangisinin daha “doğru” ya da “verimli” olduğu konusunda 
görüş birliğine varılamamıştır. Bu kapsamda en benimsenen yargı ise her toplumun/kültürünün kendi 
çeşitliliği ve zenginliği içerisinde bir tasniflemeye gitmesi buna göre de envanterleme ve arşivleme 
çalışması yapması olmuştur.

Osmanlının hüküm sürdüğü büyük coğrafyanın çeşitli bölgelerinden bilgi, belge, fotoğraf, video 
görüntüsü ve etnografik eşyanın bulunduğu Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi, ülkemizin kültürel 
çeşitliliğinin ve zenginliğinin korunduğu en önemli merkezlerden biri olmakla birlikte konuyla ilgili 
çalışmalar yapan kişi ve kurumlara da kaynaklık etmektedir.

Türkiye’de halk kültürü alanındaki ilk bilimsel çalışmalar 1910’lu yıllarda başlamıştır. Bu 
çalışmalar öncelikle 1966 yılında kurulan “Halk Kültürü Arşivi”nde; günümüzde ise Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren “Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’nde kayıt altına 
alınmaktadır.  Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi, Türkiye’nin Halk Kültürü konusunda çalışma 
yapan tek resmi arşividir.

Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi 1972 yılından itibaren Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı 
bünyesinde Enstitü olarak çalışmalarına devam etmiş ve 17 Haziran 1973 tarihinde “Milli Folklor 
Araştırma Dairesi” adını alarak; 1974 yılında Kültür Bakanlığı’na bağlanmıştır. 

1982 yılında Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleşmesi sonucu Bakanlığa bağlı olarak hizmet 
veren birim 6 Kasım 1989 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlıklarının tekrar ayrılması ile“Halk 
Kültürünü Araştırma Dairesi Başkanlığı” adı altında Kültür Bakanlığı bünyesinde çalışmalarına devam 
etmiştir. 24 Aralık 1991 yılında Kültür Bakanlığı bünyesinde Genel Müdürlük olarak yapılanan birim 
“Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü” adını almıştır. 16 Nisan 2003 tarih ve 
4848 sayılı kanunla kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı “Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü”nün 
teşkilat yapısı içinde görevini sürdürmektedir. Halk Kültürü Arşivi adı altında hizmetlerine devam 
eden birim daha sonra 12.05.2005 tarihinden itibaren “Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi” adı 
altında arşivleme çalışmalarını sürdürmektedir.

Bilgi ve Belge Merkezinde (31.12.2012) tarihi itibarıyla 167.947 adet belge bulunmaktadır. Bu 
belgeler  ulusal oldukları kadar uluslar arası alanda da korunması gerekli birer kültür varlıklarıdır. Bu 
kültür mirasının korunarak gelecek kuşaklara intikallerinin sağlanması ile kültür Turizm bakanlığı 
Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü 4848 sayılı kanunla görevlendirilmiştir. 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 17 Ekim 2003 tarihinde Paris’te 
düzenlenen 32. Genel Konferansı’nda, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ni 
kabul etmiştir. Türkiye 21 Ocak 2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5448 sayılı 
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla bu 
sürece dâhil olmuş ve 27 Mart 2006 tarihinde (45. ülke olarak) resmen taraf olmuştur. Sözleşmeye 
taraf olan devletlerin sayısı 143’e yükselmiştir.  

Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO tarafından; toplulukların, grupların ve kimi 
durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, 
anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar ve gereçler ile kültürel mekânlar biçiminde 
tanımlanmaktadır.

Kuşaktan kuşağa aktarılan bu miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle 
etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli olarak yeniden yaratılır ve bu onlara  kimlik ve devamlılık duygusu 
verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur. UNESCO 
somut Olmayan Kültürel miras sözleşmesi gereğince Folklor Araştırmacıları tarafından  kaynağından 
tespit edilen bilgi ve belgeler arşivlenir.

Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Türk toplumunun yüzyıllar boyunca ürettiği kültür ürünlerini 
ve geleneklerini bilimsel metotlarla tespit ederek, ulusal ve evrensel nitelikli kültürel çalışmalara katkı 
sağlamak ve Türk kültür varlıklarını gelecek nesillere taşımak amacıyla kurulmuş Türkiye’nin tek 
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Bu numaralar belgenin türünü, göre kodlanır. Buna göre:
Yazılı Belge:Y:B
Nadir Eser: N:E
Ses Bantlar: B.
Etnoğrafik Eşya: E:E
Video Bantları: B:V:B.
Slayt: S.
Fotoğraf: F.
Bu kodlarla belgenin arşive giriş yılı ve yıl içindeki arşive giriş sırasını belirleyen bir sistemle 

numaralandırılmaktadır. 
—Demirbaşa kayıt işlemleri yapılırken:
Derleyicinin adı soyadı 
Derlemenin yapıldığı yıl 
Derlemenin yapıldığı il, ilçe,  köy, belde, mekân (açık hava veya kapalı ortam)
Araştırma veya derleme yapılırken fotoğraf makinesi ses kaydı görüntü kaydı veya yazarak 

çalıştığının v.s. gibi tekniklerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Örneğin: 2008 yılında kabulü yapılan yazılı bir belge (YB2008.0255) şeklinde demirbaş 

numarası almaktadır. Bu demirbaş numarası 2008 yılında kayıt yapılan 255 inci yazılı belge olduğunu 
belirtmektedir. Ayrıca belgeye ulaşıldıktan sonra bilgi ve belgenin konusunu belirlemek için tasnif 
sistemi uygulanmaktadır.T.C. Kültür bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve geliştirme Genel 
Müdürlüğünün 2001 yılında yayınlanan ‘Halk Kültürü Belgeliği Kümeleme Kılavuzu”esaslarına göre 
halk Kültürü araştırmalarınında sınıflanmasında temel basamak oluşturmaktadır.

A                                 Kadro    Bayramlar Törenler Kutlamalar
A      100                     Kateğori  Bayramlar
A       100.1                 Küme   Mevsimlik Bayramlar
A       100.1.1              Sınıf   Bahar Bayramları
A       100.1.1.1           Bölüm   Hıdrellez
A       100.1.1.1.1        Alt bölüm  Hıdrellez uygulamaları
A       100.1.1.1.1.1     Alt bölüm altı  Hıdrellez yemekleri
A       100.1.1.1.1.1.1   …………  Hıdrellez oyunları

Halk kültürünün tüm konuları belgeleyebilmek ve bilgisayar ortamında değerlendirebilmek için 
hazırlanan bu kümeleme kılavuzu değişik yaklaşımları ihtiva etmektedir. Arşiv belge konularının 
alfabetik ve sayısal sıralanması yanında kendi sisteminin diğer parçaları olan terim, kavram, 
sözcük, araştırmacı, il ilçe, ülke adı vb. dizilerin katalogları ile birçok yaklaşım verebilecek özelikte 
yapılandırılmıştır

Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’nden Yararlanma
Kullanıcılar:
	Bilgi ve Belge Merkezine şahsen başvurmak zorundadırlar.
	Yararlanacak kişinin medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmalıdır. 
	Yararlanma formundaki bilgiler tam ve doğru olmalıdır.
	Yabancı uyruklu araştırmacıların yararlanabilmesi Dışişleri Bakanlığının araştırma 

yapabilecekleri konusunda iznine tabidir.
	Belgelerin kopyalarının verilmesi, merkezde Genel Müdürlüğün, taşrada İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün iznine bağlıdır.

Folklor Araştırmacıları araştırmalarını yaparken:
	 Kaynak kişilerin Adı, Soyadı.
	Kaynak kişinin Yaşı Doğum yeri Doğum tarihi
	Kaynak kişinin eğitimi aktardığı bilgileri kimden öğrendiği varsa ustası gibi bilgiler alınarak 

bilginin kaynağı tespit edilir. Bu çalışmalar yazılı, sözlü ve görsel olarak kayıt altına alınır. Elde 
edilen yazılı ve görsel çalışmalar (fotoğraf çekimleri, video çekimleri, ses kayıtları, yazılı derleme 
çalışmaları) olarak tespit edilir ve ORACLE programına aşağıdaki şekilde kayıt işlemleri yapılır.

	Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıt altına alınırken alt komisyon ve değerlendirme 
kurulu bilgi ve belgeleri inceleyerek arşive kabulüne karar verilir.

Halk kültürü konulu bilgi ve belgeler, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Hizmetleri Yönetmeliği 
çerçevesinde Komisyon üyelerin katılımı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Alt Değerlendirme 
Komisyonu, 30 günde bir toplanır. Arşive alınacak belgelerle ilgili başvuruları değerlendirir ve 
belgelerin arşive alınıp alınmamasına karar verir. Üst Değerlendirme Kurulu Arşive girişi teklif edilen 
tüm belgeler ile arşivde kayıtlı olup, arşivlik özelliklerini yitiren belgelere ilişkin değerlendirmeleri 
yapmaktan da sorumludur.

Kayıt altına alınacak belge ve bilgilerde:
	 Derleme yeri
	 Derleme tarihi
	 Derleme yöntemi
	 Kaynak kişi künyesi
	 Derleyici künyesi
	 Geleneksel yolla üretilmiş olması ya da
Nesilden nesile aktarılan belgeler olması gibi özellikleri dikkate alınarak halk Kültürü Bilgi ve 

Belge Merkezine Kabulüne (kayıt altına alınmasına) karar verilir. Satın alma ve bağış yoluyla elde 
edilen bilgi ve belgeler için de aynı yöntem uygulanır. 

-Komisyon kararından sonra belge kayıt işlemleri:
Demirbaş olarak kayıtlarının yapılmasına karar verilen belgeler için arşiv yer numaraları verilir. 
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—Günlük Yaşam
Belirli saatlerde yapılan geleneklerdir. (toplantılar, konuk ağırlama, eğlence, ev işleri, sohbet 

toplantıları, geleneksel giyim kuşam, vb.)
                           
 

—Geleneksel Kurumlar
Belirli gün hafta ve yıllarda düzenli olarak yapılan toplantılardır.Esnaf teşkilatları, yaren 

teşkilatları, gençlik teşkilatları
   

—Halk Sağaltıcılığı
Halk arasında hastaları sağaltmak için kullanılan yöresel ilaçlar, büyüsel ve geleneksel işlemler 

ile uygulamaların tümüne halk hekimliği çalışmalarını kapsar.          

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Tanıtım Kartı 
Somut olmayan kültürel miras Sözleşmenin 2. fıkrası Somut Olmayan Kültürel Mirasın belirdiği 

alanları şu şekilde tanımlamaktadır:
Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler 

ve anlatımlar;
•	 Gösteri sanatları;
•	 Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler;
•	 Doğa ve evrenle ilgili uygulamalar;
•	 El sanatları geleneği
Bu tanımlar doğrultusunda; Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına  (Mahalli Sanatçı, Halk 

Ozanı, Geleneksel El Sanatçısı ve Türk Süsleme Sanatçıları Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde 
kayıt altına alınarak tanıtım kartı düzenlemektedir.

Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde Bulunan Bilgi ve Belgeler

Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde bulunan belgelerin kayıt ve sorgulama işlemlerinin 
yapıldığı Arşiv Sistemi 2004 yılından bu yana ARBİS - ORACLE üzerinden hizmet vermektedir. 
Taşrada görev yapan Folklor Araştırmacıları tarafından internet üzerinden başvuru ve sorgulama 
amaçlı kullanmalarına imkân sağlayan, merkez bağlantılı yazılım programının hazırlanmış ve internet 
üzerinden hizmet vermektedir.

Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde bulunan bilgi ve belgelerin konu başlıkları
—Sözlü Kültür Mirasımız
Halkın ortak ürünü olarak dilden dile, kuşaktan kuşağa, yüzyıllardır sözlü olarak aktarmış 

ürünlerini içine alır. Bunlar kim tarafından üretildiği, ortaya konduğu bilinmeyen “atasözü, deyim, 
bilmece, tekerleme, ninni, türkü, mani, ağıt, destan, halk hikâyesi, masal, efsane, meddah, Karagöz, 
orta oyunu” gibi ürünler ile halkın kendine özgü araç ve gereçlerini kapsar. 

Halk kültürü özellikle “efsane, masal, destan” gibi edebî ürünleri inceler. Halk kültürüne ait 
özellikler ve edebî ürünler de halk biliminin malzemesini oluşturur. Halkın inancı, sevinci, üzüntüsü, 
beklentisi, sıkıntısı, özlemi, değer yargıları türkülere, masallara, destanlara, efsanelere, fıkralara hatta 
deyim ve atasözlerine yansır. Bu belgeler yazılı ve sözlü kayıt olarak arşivde bulunmaktadır.

—Yaşamın Dönüm Noktaları
	Doğum      
	Çocukluk çağı
	Sünnet     
	Evlenme
	Askerlik ve gurbetlik
	Ölüm gelenekleri
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—Halk Takvimi
Yıl boyunca toplum içinde ortaya çıkan toplumsal, ekonomik, kültürel, dinsel ve büyüsel olayları 

ve bunların tekrar edeceği zamanları belirlemek amacıyla kullanılan geleneksel bilgilerdir.
Bahar 
Hıdrellez   

Yaz (Gündönümü) 
Güz
Kış (Zemheri)

—Halk Ekonomisi
Halkın, geçim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaratıp geliştirdiği veya edindiği üretim ve 

tüketim biçimlerini, alışkanlıkları, davranışlarını ve bu süreçte kullandığı geleneksel yol, yöntem, araç 
ve gereçlerin tümünün araştırılması halk ekonomisini kapsar.

             

—Bayramlar Kutlamalar Özel Günler
	 Mevsimlik Bayramlar
	 Nevruz hıdrellez 
	 Saya gezme 
	 Koç katımı 
                    

                                                                            

—Halk Meteorolojisi
	Halkın, hava olaylarını yerel deneyimlere dayalı edinilmiş bilgiler ışığında değerlendirmesi; 

yorumlaması ve buna bağlı olarak çıkan sonuçlardır.
Buna göre: Halk takvimi, belli bir yörenin iklim koşulları ve yaşamsal etkinliklerine dayalı 

bir şekilde uzun deneyimler sonucunda ortaya çıkan ve yerel özellikleri ifade eden bir zaman 
bölümlemesidir.  Yöre insanının kültürel bir miras olarak edinmiş olduğu bu zaman bölümlenmesiyle 
ülke genelinde kabul edilen fakat yerel unsurlara göre farklılaşan durumlar ifade edilmektedir.

Halk takvimi, insan-doğa İlişkilerinde doğanın egemenliğine yenik düşmemek için halk 
tarafından oluşturulmuş ve kırsal kesimde yaşam bu takvime göre yönlendirilmiştir. Geleneksel tarım 
ve hayvancılığa ilişkin her türlü etkinlik, bu takvime göre düzenlenmiştir.

Halk takviminde yıl, Hızır günleri ve Kasım günleri olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu ayırım genel 
olarak iki mevsimin varlığını kabul etmeye dayanan eski bir takvim anlayışından kaynaklanmaktadır.  
bu anlayışa göre bir sene “yaz” ve “kış” olarak ikiye ayrılmış; yaz mevsimi için “eyyam-ı rûz-ı 
Kasım” veya “Kasım”; kış içinse “eyyam-ı rûz-ı Hızır” ya da kısaca “Hızır” denmekteydi. 186 gün 
olan Hızır Günleri, 6 Mayıs’tan başlayıp 7 Kasım akşamına kadar devam etmektedir. Hıdırellez’le 
başlayan bu mevsimin başlangıcı halk arasında “yılbaşı” olarak kabul edilerek çeşitli kutlamalarla 
karşılanır. 179 gün olan Kasım Günleri ise 8 Kasım’dan başlayıp 5 Mayıs akşamına kadar devam eder. 
Kasım Günleri’nin kırkına gelince bazı hayvanlar kış uykusuna yatarlar.. Zemheri, Bocuk ve Tahta 
Atımı dönemlerinden sonra cemreler düşmeye başlar ve 3. cemre’nin düşmesinin ardından Kocakarı 
Soğukları adı verilen bir dönem başlar. Martın Dokuzu ve Nisanın Beşi’nden sonra artık havalar 
ısınmaya başlamıştır.

	Halk, iklim ve hava ile ilgili tahminlerini çevre oluşumlarına bakarak yapmaktadır.
	Yüksek dağların tepesine koyu bulutlar çöktüğü zaman yağış beklenir.
	Serçeler toplu durursa kar yağacak demektir.
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—Halk Müziği
Halk müziği, toplumun içinden gelen, insandan insana aktarılarak yaşayan, sürekliliği bulunan, 

yüzyıllar boyunca toplumların kendi öz kültürleri ile bezenen, halk tarafından genel kabul görerek 
yaşayan ve nesilden nesile aktarılan müziklerden oluşur.

-Geleneksel Halk Sanatları
	 Giyim Kuşam, Süslenme, El Sanatları
	El sanatı ustadan çırağa, babadan oğula, anneden kızına aktarılan yaşayan bir gelenektir.
Geleneksel Türk El Sanatları gerek Anadolu’da var olan kültürel çeşitlilik bakımından gerekse de 

el sanatlarının çeşitliliği bakımından hammaddelerine göre sınıflandırılmaktadır: (toprak işleri, maden 
işleri, cam işleri, ahşap işleri, taş işleri, deri işleri vs.). 

                            

Gölge Oyunu tasvirlerinden, oyalara, kilimlerden, bebeklere, bastonlardan, tespihlere kadar pek 
çok sanat dalından arşivimizde yer alan örnekler yurt içi ve yurt dışı düzenlenen sergiler aracılığıyla 
kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

-Halk Mimarisi
Halkın kendisi için oluşturduğu yaşam çerçevesidir. 
-Beslenme Kültürü

-Halk İnanışları
Büyü 
Nazar
Nazarlık 
Uğur - uğursuzluk 
Adak  
Adak yerleri
         

-Oyun Spor
	Çocuk oyunları
	Büyüklerin Oyunları
	Sportif Oyunlar
Cirit Oyunu
   

—Halk Oyunları (Dansları)
Halkın oyunlarının tamamı
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	Karagöz tasvirleri gerekli bakımları yapılarak özel kutularda muhafaza edilmektedir.
	Fotoğraflar kılıf içerisinde özel kutularda muhafaza edilmektedir.
	Slaytlar çerçevelenerek magazinler içinde ve özel kutularda muhafaza edilmektedir.
	 Ses bantları ve görüntü bantlarının orijinalleri ısı ve neme uygun özel yapılmış ahşap 

dolaplarda korunmaktadır.
      

	Yazılı belgeler ve Nadir eserler (el yazmaları, cönkler) özel yapım kutuların içerisinde 
zarflanarak korunmaktadır.

   

Aynı şekilde nota, slayt, fotoğraf ve plaklar da özel kutularında ahşap dolaplarda muhafaza 
edilmektedir.

Halkın beslenmesini sağlayan yiyecekler ve içecekler ile bunların hazırlanması, pişirilmesi, 
korunması; bu işlemler için gerekli araç, gereç ve teknikler ile yemek yeme adabı ve mutfak çevresinde 
gelişen tüm uygulamalar ve inanışlardır.

                                 

Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde Bulunan Belge Türleri ve Sayıları:
Ses Bandı 
(Manyetik Makara Bant, MD, CD, DVD)
—7672 adet
Belgesel Video Bant
(U-matic, VHS, SVHS, BetaCam, Hi8, CD, DVD)
—1873 adet
Yazılı Belge:
(Ses Bantları Deşifreleri metinleri ve derlemeler Mahalli Sanatçı, Halk Ozanları, El Sanatçıları 

Bilgi Formları vb.) 7239 Adet–57912 Sayfa
Türkiye çapında sanat icra eden Halk Ozanları, Mahalli Sanatçıların ve Geleneksel El Sanatçılarının 

Kayıtları da Merkezimizde tutulmaktadır.
Etnografik eşya:
7765 adet
(Etnografik Eşyalar oya örnekleri, Karagöz tasvirleri, el sanatlarından örnekler, dokuma, baston, 

ahşap, cam, gümüş, bakır, deri işlemeleri örneklerinden oluşmaktadır.
    

Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlı:
	Halk Aşığı (Ozan) ve Halk Şairleri:749 
	Mahalli Sanatçı: 691
	Geleneksel Sanatlar Sanatkârları (Türk süsleme-el sanatları)   522 kişi adına tanıtım kartı 

düzenlenmiştir.
	El sanatları örneklerinden oluşan dokumalar, işlemeler, oyalar özel bez kılıflarda gerekli 

havalandırmalar ve bakımları yapılarak muhafaza edilmektedir.
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1- VAKIF KURUMU VE VAKIF ANLAYIŞI

Bilindiği üzere XI. asrın ikinci yarısından itibaren Anadolu’ya yerleşen Türkler, bu ülkede 
birçok siyasi teşekkül meydana getirmişlerdir. Bunlardan en büyükleri Anadolu Selçukluları, 
Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’dir. Selçuklulardan önce ve sonra kurulan Beylikler 

de vardır. Bunlardan siyasi ve askeri bir varlık gösteremeyenler bile, kurdukları vakıf müesseseleri 
sayesinde, devraldıkları kültürel mirasları en iyi şekilde değerlendirerek ve çevre kültürlerden de 
yararlanarak, yeni kültürel terkipler meydana getirmişlerdir. 

Türk-İslam devletlerinde ve toplumlarında bilinen vakıf kurumu, en yaygın ve gelişmiş biçimiyle 
Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü dönemde ve coğrafyada uygulanmıştır. Osmanlılar Döneminde, 
imar ve iskan sisteminin önemli bir unsuru olarak görülen bu kurum, köylerin, mahallelerin, şehirlerin 
kuruluşu, gelişmesi ve şehirleşmesinde önemli roller üstlenmiştir. Kasaba ve şehirlerin fizikî yapısını, 
iç dokusunu belirleyen, toplumun ihtiyaç duyabileceği birçok kurumu ve yapıyı oluşturmuştur. Bunlar 
arasında eğitim, öğretim, sağlık, din, sosyal yardım, kültür, ulaşım, ticaret ve belediye kurumlarına 
ait pek çok yapı türü, hep vakıflarca oluşturulmuştur. Adı geçen kurumlardaki hizmetler de yine vakıf 
sistemi tarafından yürütülmüştür.

O halde vakıf nedir? 
Vakıf, VIII. asır ortalarından XIX. asır sonlarına kadar uzanan bir dönemde İslam memleketlerinin, 

özellikle Selçuklular ve Osmanlılar zamanındaki Türk dünyasının sosyal, kültürel ve ekonomik 
hayatında ehemmiyetli bir rol oynamış olan dini, hukuki ve sosyal bir müessesedir. Vakıf; kişinin 
mülkiyetine sahip olduğu menkul ve gayri-menkullerinden bir kısmını veya tamamını, Allah’ın 
rızasını kazanma niyetiyle, kamunun her hangi bir ihtiyacını gidermek üzere dini, hayri ve içtimai bir 
gaye için ebediyyen tahsis etmesi diye tarif edilebilir. Bu davranışın arkasında herhangi bir mecburiyet 
veya zorlama değil, insanlığa karşı ferdi sorumluluk hissi, vicdani hizmet duygusu, diğer bir ifadeyle 
iyilik, şefkat, yardımlaşma, dayanışma ve sair kültürel değerler yatmaktadır. Öyleyse vakfı, Müslüman 
toplumlarda, İslam’ın kültür sistemi unsurlarından birinin, bu toplumlara mensup bir kişiyi harekete 
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(GİYİM-KUŞAM-SÜSLENME) MARDİN
YÖRESİ DÖVME/DAK/DEK GELENEĞİ
KONULU DERLEME METNİ

(GİYİM-KUŞAM-SÜSLENME) GAZİANTEP
YÖRESİ DÖVME/DAK/DEK GELENEĞİ
KONULU DERLEME METNİ

(GİYİM-KUŞAM-SÜSLENME) KİLİS YÖRESİ
DÖVME/DAK/DEK GELENEĞİ KONULU
DERLEME METNİ

(GİYİM-KUŞAM-SÜSLENME) ŞANLIURFA
YÖRESİ DÖVME/DAK/DEK GELENEĞİ
KONULU DERLEME METNİ
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11/06/2012

11/06/2012

11/06/2012

118683

118683

118683

118683

Alan
Araştırması

Alan
Araştırması

Alan
Araştırması

Alan
Araştırması

1

1

1

1
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                   3,31

                   3,31

                   3,31

DÖVME/DAK
GELENEĞİ ARAŞTIRMA
PROJESİ KAPSAMINDA
ELDE EDİLMİŞTİR.
MARDİN MERKEZ,
NUSAYBİN, KIZILTEPE,
DERİK VE MİDYAT
İLÇELERİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLEN
DERLEMELER
MEVCUTTUR.
DÖVME/DAK
GELENEĞİ ARAŞTIRMA
PROJESİ KAPSAMINDA
ELDE EDİLMİŞTİR.
GAZİANTEP MERKEZ,
OĞUZELİ, NİZİP VE
KARKAMIŞ
İLÇELERİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLEN
DERLEMELER
MEVCUTTUR.
DÖVME/DAK
GELENEĞİ ARAŞTIRMA
PROJESİ KAPSAMINDA
ELDE EDİLMİŞTİR.
KİLİS İLİ ELBEYLİ
İLÇESİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLEN
DERLEMELER
MEVCUTTUR.

DÖVME/DAK
GELENEĞİ ARAŞTIRMA
PROJESİ KAPSAMINDA
ELDE EDİLMİŞTİR.
KİLİS MERKEZ VE
HARRAN,
CEYLANPINAR,
BİRECİK, VİRANŞEHİR,
SİVEREK İLÇELERİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLEN
DERLEMELER
MEVCUTTUR.

Arşiv
Eski/Yeni

Yer No

Arşive Giriş
Tarih ve

Sayısı
Belge Adı Adedi Fiyatı

Arşive
Giriş Biçimi

Derleme/Yapım
Yeri

MARDİN    

GAZİANTEP    

KİLİS    

ŞANLIURFA    

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜMTAZ  FIRAT,
HAKKARİ VALİLİĞİ İL
KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ
DAVUT  TATLI,
ARAŞTIRMA VE EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
N.ZEYNEP  ÖZÇÖREKÇİ
GÖL

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜMTAZ  FIRAT,
ARAŞTIRMA VE EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
N.ZEYNEP  ÖZÇÖREKÇİ
GÖL

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜMTAZ  FIRAT,
ARAŞTIRMA VE EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
N.ZEYNEP  ÖZÇÖREKÇİ
GÖL

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜMTAZ  FIRAT,
ŞANLIURFA VALİLİĞİ İL
KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ
İSKAN  ALTIN,
ARAŞTIRMA VE EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
N.ZEYNEP  ÖZÇÖREKÇİ
GÖL

İlgili
Kişi-Kurum Açıklama Belge Özellikleri

Alfabe:LATİN, Biçim
Özelliği:CİLTSİZ
SAYFALAR
HALİNDE, Kağıdın
Cinsi:A4, Sayfa 
Sayısı:6 SF., Yazı
Dili:TÜRKÇE, Yazı
Türü:DERLEME
NOTU,
Yayınlandı/Yayınlanma
dı:YAYIMLANMADI
Alfabe:LATİN, Biçim
Özelliği:CİLTSİZ
SAYFALAR
HALİNDE, Kağıdın
Cinsi:A4, Sayfa 
Sayısı:9 SF., Yazı
Dili:TÜRKÇE, Yazı
Türü:DERLEME
NOTU,
Yayınlandı/Yayınlanma
dı:YAYIMLANMADI
Alfabe:LATİN, Biçim
Özelliği:CİLTSİZ
SAYFALAR
HALİNDE, Kağıdın
Cinsi:A4, Sayfa 
Sayısı:2 SF., Yazı
Dili:TÜRKÇE, Yazı
Türü:DERLEME
NOTU,
Yayınlandı/Yayınlanma
dı:YAYIMLANMADI
Alfabe:LATİN, Biçim
Özelliği:CİLTSİZ
SAYFALAR
HALİNDE, Kağıdın
Cinsi:A4, Sayfa
Sayısı:12 SF., Yazı
Dili:TÜRKÇE, Yazı
Türü:DERLEME
NOTU,
Yayınlandı/Yayınlanma
dı:YAYIMLANMADI

Araştırıcı

MÜMTAZ  FIRAT

MÜMTAZ  FIRAT

MÜMTAZ  FIRAT

MÜMTAZ  FIRAT

( Giriş Tarih Aralığı : 01/01/2012-31/12/2012,  Araştırıcı Kişi : MÜMTAZ  FIRAT )
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Vakıf müessesesi sayesinde, birçok kişi kendi öz mallarını cemiyetin diğer fertleri yararına hizmet 
sunacak hayrat kurmak suretiyle şefkat ve yardımlaşma prensibini müşahhaslaştırmışlardır. Meşru 
yollarla, çalışarak mülk edinmiş, fakat ihtiyaçlarından fazlasını amme hizmetlerine aktararak sosyal 
adaleti gerçekleştirmişlerdir. Üstelik dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin herkese hizmet veren vakıf 
müessesesi, böylece hoşgörünün de en iyi örneklerini sunmuştur.

Ayrıca maddî bir karşılık beklemeden başkalarına yardım etmek gibi ulvî ve fevkalâde bir 
düşüncenin mahsulü olan vakıf müessesesi, yüzyıllardan beri İslâm ülkelerinde büyük bir önem 
kazanmış, sosyal ve ekonomik hayat üzerinde derin tesirler bırakmış olan dinî ve hukukî bir 
müessesedir. İnsan fıtratında mevcut olan yardımlaşma hissi, şüphesiz ki insanlık tarihi kadar eskidir. 
Bu his, dinî emir ve hükümlerle birleşince daha da bir kuvvet kazanır. İslâm ülkelerinde vakıfların, 
asırlarca büyük bir fonksiyon icra etmesinin sebebini burada (dinî his) aramak lazımdır. Çünkü 
“insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olan, malın en hayırlısı, Allah yolunda harcanan (başka 
bir ifade ile vakf edilen), vakfın en hayırlısı da insanların en çok duydukları ihtiyacı karşılayandır” 
prensibinin anlamını çok iyi bilen Müslümanlar, bu yolda birbirleri ile âdeta yarış edercesine vakıf 
tesisler kurmuşlardır.

Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle, başkalarına karşılıksız yardım etmek gibi bir prensipten 
doğan vakıflar; toplumun hayır ve iyiliğine olan her yerde sağlam birer sigorta teşkilâtı gibi vazife 
görüyorlardı.  Vakıf kurucuları, Anadolu başta olmak üzere Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasının hemen 
her yerinde, kamunun ihtiyaçlarını karşılamak ve yoksulların her türlü elem ve ızdırabını gidermek 
amacıyla, imaret, aşevi, dullarevi, mekteb, medrese, darulhadis, darulkurra, kütüphane,  cami, mescid, 
namazgah, musalla, hangah, tekke, zaviye, bimarhane, daruşşifa, hastane, miskinler evi, daruttıb,  
hamam, sebil, şadırvan, çeşme, su bendi, yol, köprü gibi müesseseler yapmasının yanında, kayıkhane, 
mezarlık, piknik yeri, kaldırım döşeme, yol yapımı gibi pek çok alanlardaki hizmetleri ifa etmişlerdir.

Fakir, dul, öksüz ve borçlulara para yardımı yapılması ve bu kişilerin kalacağı mekânlar tesis 
edilmesi, öğrencilere elbise ve yemek verilmesi, evlenecek genç kızlara çeyiz hazırlanması, günün 
ihtiyaçlarının yanı sıra efendileri azarlamasın diye kâse ve bardak gibi kap kacak kıran hizmetçilere 
ücret verilmesi, halka meyve ve sebze verilmesi, çalışamayacak derecede hastalanan kayıkçı ve 
hamalların bakımı, şehirlerdeki cadde ve sokakların temiz tutulması, vakıf bahçe ve tarlaya her 
yıl muhtelif cinsten meyve ağacının dikilmesi, vakıf mandırada çalışan esirlerin (köle ve cariye) 
münasipleri ile evlendirilmesi, vakfa on yıl hizmet edenlerin de azat edilmesi, terkip edilen ilaçların 
hastalara dağıtılması, dünyada gıybet ettiği kişilerden helallik alınması amacıyla cüzler okunarak o 
kimselerin ruhlarına hibe edilmesi, deniz kazasında ölenleri ailelerine yardım yapılması gibi vakıf 
şartları, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan vakfiyelerin şartlarından 
bazılarıdır. Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki; Osmanlı toplumunda vakıfların hizmet götürmediği bir 
sahayı görmek hemen hemen mümkün değildir.

Halka meyve ve sebze verilmesi, çalışamayacak derecede hastalanan kayıkçı ve hamalların 
bakımı, çocukların emzirilmesi, şehirlerdeki cadde ve sokakların temiz tutulması için ecdat tarafından 
yapılan vakıfları bütün bu söylediklerimiz için delil gösterebiliriz. Bilhassa temizlik bakımından 
günümüz insanının düşünemeyeceği fakat anlatıldığı zaman da hayrette kalacağı bir vakıftan söz 
etmek yerinde olacaktır. Buna göre sokaklara atılan tükürük ve balgamlar ile insanı tiksindiren diğer 
maddeler üzerine kül döktürülmek suretiyle çirkin manzaraları ve zararlarını gidermek için para tahsis 
edip adamlar tayin eden hayır sahipleri (vâkıf) de vardır. Osman Nuri Ergin bu konuda şu örneği verir: 
“Şer’î mahkeme sicillerinde şöyle vakıf ve vakfiyelere rastlamak mümkündür. Söz gelimi Serez’deki 
vakfiyeye göre her gün iki adam bir kaba kül koyarak sırtlarına alıp çarsı ve pazarı geziyor, nerede bir 
tükürük veya balgam görürlerse üzerlerine bir miktar kül serpip geçiyorlarmış. Külün antiseptik bir 
madde olduğu düşünülürse atalarımızın tatbik ettikleri usul daha doğru ve daha iyi değil midir?” Selçuk 
Hatun gibi, bıraktığı vakıf bahçe ve tarlaya her yıl muhtelif cinsten 100 meyve ağacının dikilmesini 

geçirerek, onun şahsi mallarından bir kısmını kamu hizmeti görecek kuruluşlara dönüştürmesi eylemi 
olarak da tanımlamamız mümkündür. Bu eylemin, diğer bir ifadeyle değerlerin müşahhaslaşarak 
müesseseleşmesi olgusunun bir ürünü olan vakıf, İslam toplumlarının bazı dönemlerinde, ekonomik, 
sosyal ve kültürel hayatın her cephesinde kendisini hissettiren bir yapıya kavuşmuştur. Şunu rahatlıkla 
diyebiliriz ki; bir insan beşeri hayatın bütün icaplarını ve ihtiyaçlarını vakıflar vesilesiyle rahatlıkla 
yerine getirebilirdi. 

İslam hukukuna göre kurulan vakıfların iki önemli unsuru vardır: Bunlardan birincisi, bizzat 
insanların yararlanması için kamuya terk edilen bina ve müesseselerdir ki buna hayrât adı verilir. 
İkincisi ise bu müesseselerin ebedi olarak yaşaması ve topluma hizmet sunabilmesi için bırakılan gelir 
kaynaklarıdır ki buna da akarât denir. Kurulan bir vakfın hangi amaçlarla kurulduğu, bu vakıf için 
ayrılan gelir kaynakları, gelir kaynaklarının nasıl işletileceği, hedeflenen hizmetlerin nasıl ve nerede 
gerçekleştirileceğine dair ilkeleri içeren ve bu ilkelerin kaynağını aldığı hukuki dayanakları belirleyen 
kuruluş belgesine ise vakfiye adı verilir. 

Alın teriyle kazanılan mal varlığından bir kısmının veya tamamının başka insanların ihtiyaçlarını 
gidermek üzere vakfedilmeleri konusunda ise, Osmanlı coğrafyasının tamamında kurulmuş vakıfların 
vakfiyelerinde, genellikle “sadaka vermek”, “ödünç vermek”, “Allah yolunda (fi-sebîlillah) malını 
harcamak”, “infak etmek”, “yetimleri ve yoksulları doyurmak, kollamak gözetlemek”, “fakiri 
doyurmak”, “mescit ve sair hayrat yapmada yarışmak”  gibi mefhumları ihtiva eden Kur`an ayetlerine 
ve hadislere atıfta bulunulmaktadır. 

Konu ile ilgili vakfiyelerden vâkıflar vakıf kurma niyetlerinin sebebini, hedeflerini, ümitlerini 
açıkça ortaya koymaktadırlar. Örnek olarak Selim Ağa bin Abdulmennan’ın Üsküdar’da kurmuş 
olduğu 1197 H. (1782 M.) tarihli vakfiyesinde1 yegane kudret sahibi yaracının Allah sana nasıl 
ihsan ettiyse sende o şekilde ihsan et2  emrine uyarak, orada kendilerinde katkısı zencefil adı verilen 
selsebilden içecekle dolu bir kaseden içirilir3 lütfundan hissedar olmak, rableri onlara tertemiz bir 
içecek içirecektir4 vadi uyarınca ve hz. Peygamberin o günde kişi sadakalarının gölgeleri altında 
gölgelenecektir müjdesi uyarınca sadakaya yönelerek sadakanın en önemli ve ebedisi olan vakfı tercih 
ederek vakfiyesini tescil ettirdiğini ve vakıf kurmaya karar verdiğini açıkça belirtmektedir. 

Vakfiyeleri giriş bölümleri olan hamdele, salvele ve dua kısımlarında dünyanın geçiciliği, ölüm, 
ahiret, kişinin ümitleri, korkuları, hassasiyetleri, dünyevi görüşü, ahirete bakış açısı, diğergamlığı gibi 
konularla bunlara kaynaklık eden ayet, hadis, kelâm-ı kibar ve beyitlere rastlamak mümkündür. 

Rahatlıkla söyleyebiliriz ki İslam dininin emirleri, tavsiyeleri ve onun en mütemmim ve mükemmel 
uygulayıcısı olan hz. Peygamberin uygulamaları, yine yüce yaratının insanlara bahşetmiş olduğu 
iyilik, merhamet gibi duyguları veya özellikleri vakıfların kurulmasının temelini teşkil etmektedir.  

Konu ile ilgili yapılan araştırmalar göstermektedir ki, Selçuklu ve Osmanlı asırlarında binlerce 
kişi kendi paralarıyla, hiç bir şahsî menfaat beklemeksizin toplumun ihtiyacı olan hizmet alanlarında 
binlerce vakıf müessese kurmuş ve bu müesseselerin sürekli bir şekilde işleyebilmesi, hizmet 
verebilmesi gayesiyle, mülkleri olan ev, dükkan, mağaza, mahzen, tarla, bağ, bahçe, zeytinlik gibi 
gayrimenkuller ve tarım işletmeleri, değirmen, mengenehane, şişehane, boyane, yoğurthane ve saire 
gibi iktisadi kuruluşlardan bir kısmını veya birikmiş paralarının bir bölümünü gelir kaynağı olarak 
bu müesseselere tahsis etmişlerdir. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde vakıfların genel bütçesi, devlet 
bütçesinin zaman zaman üçte birinden fazla bir seviyeye ulaşmaktaydı. Demek oluyor ki, yukarıda 
ayet ve hadislerin hükümlerini benimseyen kişiler, hiçbir zorlama karşısında kalmaksızın kendi 
istekleriyle, kendi öz mallarından, devlet bütçesinin üçte biri veya daha fazlasına kadar bir geliri kamu 
hizmetlerine aktarmışlardır. 

1 VGMA D: 578-118-29 Selim Ağa Vakfiyesi.
2 Kasas Suresi 77. ayet
3 İnsan Suresi 17-18. ayet
4 İnsan Suresi 21. ayet
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olan külliyeler, Türkiye’nin her tarafına yayılmış, Anadolu’ya Türk mührünü vuran önemli kuruluşlar 
olmuşlardır. Öyle ki, birçok yeni köy, kasaba ve şehir bu külliyeler etrafında gelişerek kurulmuşlar ve 
iskânını tamamlamışlardır. Bu doğrultuda söz konusu şehirlerin mahalle, mevki, sokak adlarını dahi o 
mahaldeki vakıf kurucusundan veya vakıf eserinden aldığı bilinmektedir. 

İşte yukarıda örnekler vermeye çalıştığımız ve Merhum Prof. Fuad Köprülü’nün ifadesiyle;
“Vakıf müessesesi, orta ve yeniçağlar Türk ve İslam dünyasını tetkik için birinci derecede 

mühim bir kaynaktır. İlim dünyasının kolayca erişebileceği vakıf vesikaları, yalnız vakıf müessesesini 
hukuki ve tarihi bakımlardan aydınlatmakla kalmayacak; tarihimizin her şubesini aydınlatabilecek 
yeni vesikalar elde edilmiş olacaktır. Bu vesikalar birinci derecede mühim tarihi kaynaklar olarak 
yalnız milli tarihimize değil, bütün dünya tarihine büyük bir hizmette bulunmuş olacaktır.  İktisidî 
Tarih, İçtimaî Tarih, Şehir Tarihî, İskân Tarihi, Tarihî Topografya, İdarî ve Mâlî Tarih, Dinî Tarih 
hülâsa eski Türk cemiyetinin dahilî bünyesini, muhtelif içtimaî tabakaların hayat şartlarına, hukukî, 
içtimaî münasebetlerini bize gösterecek bütün tarih şubeleri bundan en büyük istifadeyi temin 
edecektir. Şehirlere nasıl iskân edildiğini, yeni mahallelerin nasıl teşekkül ettiğini, muhtelif sanat 
mensuplarının nerelerde temerküz ettiğini, muhtelif ticarî faaliyetlerinin inkişâf derecesini, muhtelif 
halk tabakalarının hayat seviyelerini, eşya ve para kıymetlerini, muhtelif vergilerin mahiyetini, ilmî 
ve dinî müesseselerle içtimaî yardım müesseselerin inkişafını bize vesikalar anlatacaktır. Daha ziyade 
askerî ve siyasî vakaları, hükümdarların ve büyük ricalin hayat ve sergüzeştlerini anlatmakla iktifa eden 
kroniklerin arada bir tesadüf kabilinden bahsettikleri umumî hayatı yani cemiyetin hakiki bünyesini 
asıl bu vesikalar sayesinde öğrenebileceğiz... O halde milli tarihimizin birçok meçhul cephelerini bize 
gösterecek olan bu vakıf vesikaları üzerinde sağlam bir planla çalışmaya başlayalım...

Bu vesikalar birinci derecede mühim tarihî kaynaklar olarak yalnız millî tarihimize değil, bütün 
dünya tarihine büyük bir hizmette bulunmuş olacaktır”12 diyerek önemini vurguladığı belgelerin ana 
omurgasını oluşturan vakfiyeler ve sair vakıf belgelerinin önemli bir kısmı Ankara’da bulunan Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivi’nde bulunmaktadır.

2. VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ
Vakıf kayıtlar arşivinde Beylikler, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan aslı veya sureti 

günümüze kadar ulaşabilen 27 binin üzerinde vakfiye, zeyl vakfiye; kurulan vakıfların işlem ve 
işleyişleri ile ilgili sayıları milyonları bulan yüzlerce çeşit vakıf belgesi mevcuttur. Bu belgelerden 
bilhassa vakfın kuruluş senedi de denen vakfiye ve zeyl vakfiyeler, vakıf kurucusunun zihin dünyasını, 
insan ve dünya anlayışını, ayrıca vakıf kurma gerekçelerini açıklamaya yarayan verilerle doludur. 
Bu sebeple, söz konusu belgelerden vakıf müesseselerine hayat veren kültür sistemi unsurlarını 
yakalamamız da mümkündür. 

Vakıf Kayıtlar Arşivi, “vakıf gayrimenkulların tapusu mesabesinde olan vakfiye, ferman, berat, 
ahkâm, hüccet ve şâir vesikalarla tarih boyunca vakıfların tesis ve tanzimi ile ilgili her türlü belge ve 
evrâk”\an müteşekkil bir fondur13.

Vakıf Kayıtlar Arşivi, H.1242/M.1826 yılında Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti’nin kurulmasından 
önce, merkezde selâtin vakıflarının nâzırı dâru’s-saâde ağası, Haremeyn vakıfları müfettişi, Evkaf 
muhasebecisi ve muhtelif makamlar tarafından tutulan defterler ile Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti’nin 
kurulmasından sonra bu nezârete bağlı merkez ve taşra teşkilâtları tarafından tutulan defter ve 
kayıtlardan oluşmuştur.        

12 M. Fuad Köprülü, “Vakıf Müessesesi ve Vakıf Vesikalarının Tarihî Ehemmiyeti”, Vakıflar Dergisi, I, (1938), s. 6; “Vakıf “Vakıf Müessesinin 
Hukukî Mahiyeti ve Tarihî Tekâmülü”, Vakıflar Dergisi II (1942), s. 1-36.
13 Vakıf Kayıtlar Arşivi hakkında ilkyazı, Vakıf Kayıtlar Mümeyyizi Mahmut Yazır tarafından yazılmış (Vakıf Kayıtlar Rehberi, 1939}, 
fakat yayınlanmamıştır. Daha sonra aynı yazar tarafından “Eski Yazıları Okuma Anahtarı” adında bir kitap yayımlanmıştır (İstanbul 1942, 
VGM Neşriyatı). Bu kitabın başına giriş mahiyetinde, Vakıf Abideler ve Neşriyat Komisyonu Reisi Halim Baki Kunter, “Vakıf Kayıtlar 
Arşivi’ndeki Tarihî Vesikalar” (Sayfa: XV-XXIII) adlı sekiz sayfalık bir makale yazmıştır.

şart koşanlar da vardı. Abdullah oğlu Hacı İbrahim, Yeni Cami’de duran leylekler için yılda 100 kuruş 
yem parası vakfetmişti. Yorgancı İsmail Çelebi, Beykoz’daki tekkeye vakfettiği mandırada çalışan 
esirlerin (köle ve cariye) münasipleri ile evlendirilmesini şart koşar ve “gence karı, karıya genç tezvir 
olunmaya ve evlatları dahi uslûb-i mezkûr üzere tezvic oluna” diyerek yaşları birbirine yakın olmayan 
gençlerle yaşlıların birbirleri ile evlendirilmemesini ister. Bunlardan, vakfa 10 yıl hizmet edenlerin de 
azad edilmesi, vakfiyenin şartları arasında yer almaktadır. 

Müslüman-Türk insanının engin şefkat ve merhamet duygusu ile İslâm dininin inananları 
mutlak kardeş yapan prensiplerinin kaynaşmasının en güzel ürünleri olarak, “menâfii ibâdullaha 
ait olmak üzere” kurulan vakıflarımız içerisinde, doğrudan olduğu kadar, dolaylı olarak da sosyal 
hayatı, yetimleri, hastaları, güçsüzleri, kadınları hedef alan çok sayıda örnek bulunmaktadır. Ömer 
Hilmi’nin “Vakfın efdali, nassın kenduye eşedd ihtiyaç ile muhtaç olduğu bir şeyi vakf etmektir.” 
(Ömer Hilmi, Ithafu`l-ahlaf fi Ahkami`l-evkaf, Istanbul 1307, s.15.) anlayışına uygun olarak aşağıda 
örnekleri verilen türde binlerce vakıf kurulmuştur. Bunlardan bir kaçını hatırlamak gerekirse;

 Yetim çocuklarla ilgili hükümler içeren, sayılanlar haricinde de çok sayıda vakfiye 
bulunmaktadır. Bunlardan Seyyid Ahmed Ağa kızı Ümmügülsüm Hanım’ın 26 Ağustos 1790’da 
Tekirdağ’da kurduğu vakfının vakfiyesinde; “...vakıf gelirlerinden her yıl yüz kuruş ayrılarak 
Ramazan ayında, yoksul ve yetim Müslüman çocuklar için yeteri kadar entari, şal, cübbe, fes, 
yemeni ve pabuç, kuşak, don satın alına. Bu elbiseler bayrama yakın ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak, 
mahzun gönülleri şenlendirile ve hayır duaları alına...” hükmü yer almaktadır.   

Bursa’da 1915’te İnegöllü el-Hâc Saffet Bey tarafından kurulan vakıfta ise; şehit düşen 
askerlerimizin kimsesiz dul kalan iffetli eş ve yetim çocuklarının barındırılması amaçlanmıştır. 
Burada geliştirilen sistem sayesinde, öksüz kalan çocuklar, annelerinden ayrılarak aile şefkatinden 
mahrum edilmemektedirler. Kurulan Erâmilhâne’de barındırılan hanımlar ve çocuklarının maddî 
ihtiyaçlarının karşılanması yanında, eğitim ve terbiyeleri konusuna da özel bir itina gösterilmiştir.

İznik’te 1003 H. (1594 M.) tarihinde “Mehmed kethüda bin Hüseyin Nasrullah tarafından 
kurulan vakıfta;5 vakfettiği bahçelerdeki meyvelerden fakirlerin istediği miktarda almasını ve 
fakir ve yetimlere günlük ekmek dağıtılması şart koşulmuştur.

Yine vakfiyelerde uzun süre hapiste olan müflis tüccarların borçlarının ödenerek hapisten 
çıkmalarını sağlayan Abbas Ağa bin Abdurrezzak’ın kurduğu 1080 h. (1669 m.) tarihli vakfiye6, 
hayvanların su içmelerini temin etmek için taş tekneler koyan Fatma Hanım binti Abdullah 1274 h. 
(1857 m.) tarihli vakfiye,7 fakir ve muhtaç insanların su kuyularının tamirlerini yaptıran ve kuyusu 
olmayanlara kuyu açtıran Hasan Hayri Efendinin1329 h. (1911 m.) tarihli vakfiye8, öğrencilere 
kağıt ve mürekkep verilmesini şart kılan Sabri Mehmed Efendi bin Abdulmuin 1095 h. (1684 
m.) tarihli vakfiye9, mahalle bekçilerine ücret veren Şerife Fatma binti Mustafa 1230 h. (1815 
m.) tarihli vakfiye,10 Üsküdar ve civarında mecnunlara ve meczublara mevsim meyve meyveleri 
dağıtılmasını şart kılan Feyzi Efendi bin Hasan 1288 h. (1871 m.) tarihli vakfiyesi11 gibi ilginç ve 
önemli şartlar içeren vakıflara rastlamak mümkündür.

Devlet ve toplum hayatının her alanında, kültürün her kademesinde tesiri olduğunu gördüğümüz 
vakıf anlayışı sayesinde, şahsi servetler, sayısız köy ve şehirde Müslümanların dini, sosyal, kültürel 
ve hatta siyasi merkezleri olarak tezahür eden camiler haline gelmiştir. Bu servetler, bazı camilerin 
çevresinde, medrese, imaret, çeşme, sebil, kütüphane, hastane ve bunun gibi diğer kuruluşlara 
dönüşmüş, böylece külliyeler oluşmuştur. Birer hizmet kompleksi ve sosyal teşkilatlar bütünlüğü 

5 VGMA D. 579 Sh. 256
6 İMÜF Ev. Müf. D.63 sh. 16-21
7 İMÜF Üsk. Mah. D. 652 Vrk.84
8 İMÜF An. Kaz. D.154 sh. 194
9 İMÜF Ev. Müf. D.67 sh.85-92
10 VGMA D.580 sh. 71
11 İMÜF Mah. Şer. Mah. D.34 vrk. 26-27
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3. Küçük Evkaf Serisi (623-633),
4. Haremeyn Mukataa Serisi (730-733),
5. Haremeyn Serisi (734-748),
6. Rumeli Vakfiye Serisi (987-996).
7- Müstakil Vakfiye Defterleri (1625, 634 v.s gibi)
Vakfiyeler kuruldukları kadılıklara göre Vakıf Kayıtlar Modülüne girilmiş olup, birkaç yerde akar 

ve hayratı bulunan vakıflarla ilgili bilgi almak şahsiyet kaydı bölümüne girilen hizmet yerleri adları 
sorgulanarak bir vakfın akar veya hayratlarının bulunduğu yerleri tespit etmek mümkündür.

Ayrıca hazine defterleri ve yeni şahsiyet defterlerinde hayratın bulunduğu vakfiyeye ve 
bulundukları defterlerine göndermeler mevcut olup, bu göndermeler vesilesiyle de bir yerleşim yeri 
ile ilgili vakfiyelere nerede kurulmuş olursa olsun ulaşmak mümkün olabilmektedir.

 
2.1.2. Hazine Defterleri (Atik Şahsiyet Defterleri) : Söz konusu defterler 660 adet olup, tamamı 

siyakat yazı ile yazılı olmasına rağmen aralarda divani yazı ile kayıtlı, vakfiye, zeyl, hüccet, hüküm, 
berat, ferman, tevcih kaydı gibi belgelere de rastlanılmaktadır. Defterlerde vakıf hayrat kurumlarına 
yapılan görevli atamaları ve bu atamalarla ilgili muameleler kayıtlı olup tarih itibariyle 943 h. (1536 
m.), 1282 h. (1865 m.) tarihleri arasını kapsamaktadır. Ayrıca bu defterlerin bir kısmı Anadolu, Rumeli, 
Haremeyn, Paşalar, Ağavat, Havatin, Paşalar, Muhasebe, Yeşil, Kırmızı, Beyaz ve Askeri gibi diğer bir 
kısmı vakıf bazlı olarak müstakil veya grup halinde tasniflenmiştir (Sultan Abdulaziz Hazine, Selatin 
Hazine, Aziz Mahmud Hüdai ve Mülhakatı Hazine gibi).  

 
2.1.3. Hurufat Defterleri (Ruznamçe Defterleri): Bunlar, vakıfların günlük tayin ve terfi 

işlemlerinin yazıldığı defterlerdir. Bu defterler, dönemin kaza idarî yapısına göre tutulmuştur. Arap 
Alfabesine göre yerleşim yerleri isimleri alfabetik sıraya göre dizilmiş, vakıf işlemleri de ilgili kazanın 
isminin altına yazılmıştır. Defterler harf kelimesinin Arapçaya göre çoğulu hurufat kelimesinden 
almıştır (harf kelimesinin diğer bir çoğulu da huruf’tur). Meselâ, Ilgın ve Antalya “elif” harfinde, 
Kayseri, Konya ve Kastamonu “kaf” harfindedir. Vakıfların her türlü görev tevcihâtının tutulduğu 
bu defterler, atîk ve cedîd olmak üzere iki seri halindedir. Tespit edilebilen en eski tarihli hurufat 
defteri 975 h. (1567 m.) son tarihli ise 1262 h. (1844 m.) tarihlidir. Kazaskerlik dairesince tutulduğu 
düşünülen bu defterlerde; idarî yapısına göre yerleşim birimi, vakıf, vâkıf, vazife ciheti, eski ve yeni 
görevlilerin isimleri, görev değişimi, ücret, arz yetkisine sahip idareci ve kayıt tarihi gibi kapsamlı 
verileri bulmak mümkündür. Şehir, şehir mahkemesi ve esnaf teşkilâtı konularında da oldukça 
zengin olan bu defterler, şehir tarihi araştırmacıları için önemli görünmektedir.  Bu defterler Anadolu 
Hurufat, Rumeli ve Dersaadet-Rumeli gibi serilerden oluşmakta özellikle Anadolu serisinin büyük 
kısmının başında defterin içerisinde bulunan yerleşim yerleri ve bulunduğu sayfalarla ilgili fihristleri 
bulunmaktadır. Rumeli ve Dersaadet-Rumeli serisinin ise bir kısmının fihristi olmakla beraber genel 
olarak karışık (mahlut) şeklinde adlandırılmaktadır. Toplam hurufat defteri adedi 416’dır16. 

2.1.4. Yeni Şahsiyet (Esas) Defterleri: 
Esas defterleri, genel olarak 1262 h. (1845 m.) tarihinden sonra tutulan defterler olup vakıfların 

şahsiyet kayıtları ile görevlilerin tayin, terfi ve tedavül işlemlerini ihtiva etmektedir. Hazine 
Defterlerinin (Atik Şahsiyet) devamı niteliğince olan defterler Müstakil esas Defterleri (bir veya 
grup halinde yönetilen vakıflara ait defterler), Dersaadet Esasları, Anadolu, Haremeyn esasları gibi 
kısımlara ayrılmaktadır. 

Atik şahsiyet, yeni şahsiyet ve hurufat defterleri ölüm, ferağ, intikal, azl, ref, kasr-ı yed, hüsn-i 
rıza, ehliyetsizlik, liyakatsizlik veya bir başka sebepten dolayı görevli atamalarını ihtiva eden defterler 

16 Hurufat Defterleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Hasan Demirtaş, “Vakıf Araştırmalarından Kaynak olarak Hurufat Defterleri”, Vakıflar 
Dergisi, S.37 (2012), s. 47-92.

Osmanlı Devleti’nde divanda vakıf işleri görüşüldüğü sırada selâtin vakıflarının nâzırı dâru’s-
saâde ağası, Haremeyn vakıfları müfettişi, Evkaf muhasebecisi ve mütevelliler hazır bulunurdu. 
Devlet hizmetleri ile vakıf hizmetleri birbirine sıkı bir şekilde bağlıydı. Şehir ve kasabalarda halkın 
bayındırlık, eğitim-kültür, sağlık ve sosyal yardım hizmetleri büyük ölçüde özerk yönetilen vakıflar 
tarafından karşılanıyordu. Bundan dolayı, Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti’nin kuruluşuna kadar, vakıflarla 
ilgili meseleler divanda görüşülür, alınan kararlar da kayda geçirilirdi. Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti’nin 
teşekkülünden sonra gerek dâru’s-saâde ağalarının, gerek onların uhdesindeki vakıfların nezâretinde 
bulunan görevlilerin tuttukları vakıf kayıtları, bu nezârete devredilmiştir. Bundan sonra Evkaf-ı 
Hümâyûn Nezâreti, vakıf kayıtlarını daha düzenli bir şekilde tutmuştur. İşte Vakıf Kayıtlar Arşivi, 
nezâret öncesi ve sonrası tutulan bu kayıtlardan teşekkül etmiştir. Vakıf Kayıtlar Arşivi, Evkaf-ı 
Hümâyûn Nezâreti’nin son zamanlarında İstanbul Atîk Ali Paşa Medresesi’nde muhafaza edilmiştir. 
Gündüzleri üzerinde çalışmak icap edince defterler, Vakıf Kayıtlar Kalemine getirilir, İş bitince 
bu mahzene tekrar iade olunur ve mahzen akşamları kapatılarak mühürlenirdi.14

Vakıf Kayıtlar İdaresi (Arşivi), Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti’nin kaldırılması 1924 yılında Evkaf 
Umum Müdürlüğü’nün kurulmasından sonra bir süre daha İstanbul’da kaldıysa da, 26 Şubat 1936 
tarihinde Ankara’ya, Vakıflar Genel Müdürlüğü binasına nakledilmiştir15.

Vakıf Kayıtlar Arşivinin en önemli amaç ve gayeleri, bağlı bulunduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bünyesindeki günümüze kadar ulaşan vakıf eserlerine ait vakfiye ve sair belgeleri ortaya çıkararak 
eserlerin nesilden nesile ulaşmasını sağlamak, bütün Osmanlı coğrafyasında günümüze intikal 
etmemiş vakıfların ve vakıf eserlerinin envanterlerini tespit etmek ve konu ile ilgili araştırma yapmak 
isteyen yerli ve yabancı araştırmacılara belgeleri sunarak belgeye dayanan araştırmalara kaynaklık 
teşkil etmektir. 

Vakıf Kayıtlar Arşivinde 2005 yılında yapılan VAYS (Vakıf Arşiv Yönetim Sistemi) projesinden 
önce 2376 adet kütük defteri bulunmakta ve bu defterler vakfiye, hüküm (ahkam), hüccet, berat, 
ferman, ilmühaber, hazine (atik şahsiyet), hurufat kaydı (ruznamçe), yeni şahsiyet, tafsil, tafsil-i 
nizamat, hülasa, muhasebe, fodula, evamir, gibi fonlardan oluşmakta hurufat ve atik şahsiyet defterleri 
hariç olmak üzere ortalama her bir defterde ortalama 600-750 arasında belge, hurufat ve atik şahsiyet 
defterlerinde ise bu rakam bir defterde 2000-3000 arasında değişmekte olup toplam belge sayısının 
500.000 üzerinde olduğu değerlendirilmektedir.

Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan defterler muhtelif şekilde fonlardan oluşmakta olup, bu fonlar 
defterler üzerindeki birbirlerine yapılan göndermeler sebebiyle değiştirilmemiştir ve değiştirilmemesi 
gerekmektedir. 

 Arşivde bulunan ve 1958 adedi Arapça 25461 adedi Osmanlıca olmak üzere toplam 27419 adet 
vakfiye ve zeyl vakfiyerden Osmanlıca olanların transkribesi, Arapça olanların ise Türkçe’ye çeviri 
işlemleri tamamlanmıştır.

 
2.1 DEFTERLER
  Vakıf Kayıt Kayıtlar Arşivinde 197 adedi kasalarda diğerleri ise dolaplarda muhafaza edilen 

toplam 410 adet tezhibli müstakil vakfiye defteri mevcut olup, bunlar daha çok padişah, hanım sultan, 
valide sultan, paşalar, saraylı kadınlar ve devletin çeşitli kademelerinde görev yapan kişilere aittir.

2.1.1. Vakfiye Defterleri: müstakil defterler (bir veya araların kan bağı veya, şeyh-mürit ya 
da mesleki yakınlık bulunan), ve muhtelif kişilere ait olan vakfiyelerin yazılı olduğu defterler olup, 
tezhipli 410 defterle beraber toplam 623 adettir.  

1. İstanbul Vakfiye Serisi (570-577),
2. Mücedded Anadolu Serisi (578-619),

14 M. Alkan, “Türk Tarihi Araştırmaları Açısından Vakıf Kayıtlar Arşivi”. Vakıflar Dergisi: 30 (2010) s. 2-34
15 İ. Ateş, “Vakıf Belgeler Arşivi’nin Dünü ve Bugünü” 2. Vakıf Haftası 3-9 Aralık 1984, s. 28.
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kullanılmıştır. Osmanlı Devleti’nin Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti vasıtasıyla Mekke ve Medine’deki 
kutsal yerlerdeki görevlerin ifâsı ve görevlilerin ta’yini, terfii ve azlini daha dikkatli yaptığı 
bilinmektedir. Hicaz, Arabistan ve Haremeyn-İ Şerifeyn serisi içinde; Şurût-ı Haremeyn (nu: 797, 
H. 1268), Defter-i An Hazîne-i Haremeynü’ş-Şerifeyn Hm ü Haber (nu: 798), Defter-i Mekâtib tâbi 
Kalem-i Haremeyn (nu: 801, H. 1202), Ahkâm-ı Mekke ve Medine (nu: 813, H. 1299), Hicaz Tafsili 
(nu: 819-833, H. 1285-1335), Mekke Ahâli-i Vezâif ve Cevâli vs. serisinin devamı olarak; l-Feraseti 
Serife-i Mekke (c. 1-3; nu: 840-842), 2- Feraseti Seri fe-i Medine (c. 1-4; nu: 843-846), adlarında 
yedi defter bulunmaktadır. Bu defterlerde Haremeyn-i Şerifeyn’de bulunan vakıf hayrat kurumlarında 
çalışan hizmetlilerin kayıtları tutulmuştur. Bu kayıtların yazım usulü berâtlar gibidir (Ek 12). Bu seri, 
Haremeyn’e ait Surre-i Kadîme Defterleri (nu: 847-848), Mekke ve Medine Esas Defterleri (nu: 849-
855) ile devam etmektedir. Haremeyn’de görev yapan duâgûlar ise ayrı defterlere kaydedilmişlerdir.20

2.1.9.Duâgûy Defterleri: Vâkıfın Hz. Peygamber, diğer nebiler, kendisi, ebeveyni, yakınları 
ve şart koştuğu biri için, vakfiyelerde öngörülen şartlar çerçevesinde, hayır duada bulunmak üzere 
ta’yin edilen görevliler için kullanılan bir ta’birdir. Duâgûy defterlerinde, duâgû olarak görev yapan 
vazifelilerin isimleri, görev yeri ve mahalli, ta’yin, terfî ve azil halleri ve bağlı oldukları vakıflar ile 
aldıkları ücret kayıtlarının tutulduğu esas defterleri olup, 12 adettir. Bunların Mekke, Medine ve Hicaz 
Defterleri serisi bulunmaktadır. Bu seri Haremeyn’e ait Surre Defteri (nu: 863) ve Tevcihata Ait 
Hulâsa Defterleri (nu: 864-871, H. 1282-1300) ile devam etmektedir.

2.1.10. Hülâsa Defterleri: Vakıf kurum ve kuruluşlarında görev yapan başta idari görevliler 
mütevelli, nazır, katib ve cabi olmak üzere ile vakfın hayratında çalışan görevlilerin ta’yin, terfî ve 
azillerine dair özet kayıtların tutulduğu defterlerdir. Hicrî 1282-1329 (1865-1911) yılları arasında 
düzenlenen bu defterler toplam 42 adettir. Bu defterlerin çoğunluğu İstanbul’daki vakıf kurumlarına 
ait olmakla birlikte, Anadolu, Rumeli, Arabistan (Arap Vilâyetleri) ve Haremeyn vakıfları içinde ayrı 
seriler bulunmaktadır. Bazı Hulâsa Defterlerinde; Der-Saadet, Anadolu, Rumeli ve Arabistan kayıtları 
karışık bir şekilde birlikte yazılmıştır. 

2.1.11. Hüccet ve İlâm Defterleri: Hüccet, Arapça asıllı bir kelime olup, vesika, senet, belge, 
delil manalarına gelir. Osmanlı Diplomatiğinde ise şer’î mahkemeler tarafından verilen, fakat i’lâmdan 
farklı olarak, hüküm ihtiva etmeyen, sadece kadı huzurunda iki tarafın anlaşmaya vardıklarına kadının 
tasdikini ihtiva eden bir belgedir. Hüccetler, kadı huzurunda tespiti yaptırılan şahsın eline verildikten 
başka şer’iye sicillerine de kaydedilirdi. Bunlar üzerinde yapılan araştırmalara göre, alım-satım, kira, 
nafaka, vekâlet, vasiyet, kefalet, şehâdet, ferağ (kat’i veya şartlı), borç, hîbe, rüştün ispatı, nezir, keşif, 
sulh, irsaliye ve benzeri konularda verilmekteydi. Vakıf hüccetleri, vakıflar ile hizmetlileri arasında; 
görevlilerin aralarında; vakıflar ile özel mülkiyetler veya vakıfların kendi aralarında meydana gelen 
ihtilâflar hakkında vakıf mahkemeleri veya diğer mahkemeler tarafından verilmiş yazılı hükümler 
olup 24 defterde toplanmıştır Hüccet defterlerinin içinde yer yer ilâmlara da ve ilmühaber kayıtlarına 
da rastlamak mümkündür.

2.1.12. İlmühaber Defterleri: İlmühaber, bir daireden diğer bir daireye, herhangi bir husus, bir 
karar veya bir hükmü bildirmek üzere yazılan belgelere denilir. Osmanlı Devletinde kat’î bir hükmü 
bildirmek, bir memuriyet tayini, belge tanzimi, kalemler arası bilgi vermek ve bir yazıya cevap vermek 
için ilmühaber yazılırdı. Vakıf teşkilâtında ise “ilmühaber”, vakıf yetkilileri ile vekillerinin verdiği 
vesikalara ait kayıtlardır. Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nde yazılan ilmühaberler, söz konusu İlmühaber 
defterlerinde yıllara göre toplanmış olup, 79 adettir.  

Arşivde İlmühaber defterleri; Anadolu İlmühaber (nu: 295), Suret İlmühaber (nu: 296), Tafsili 
Asker (nu: 297) ve Anadolu Muhasebe İlmühaber Tafsili (nu: 298) gibi isimlerle kayıtlıdır.

20 M. Alkan agm

olup, defterlerde, vakfın adı, şahsın görev yaptığı hayratın adı, aldığı ücret, atama bürokrasisi, görev 
türü, aldığı ücret, görevini türü, vakfın türü (mazbut, mülhak), vakıf ile ilgili muhtelif defterlere detaylı 
bilgi için göndermeler mevcuttur.

Tabiri caizse şu söylenebilir 943 h. (1536 m.) tarihli Ayasofya Vakfı’na ait atik defterinden 
başlanarak 128 Dersaadet defterine gelinceye kadar aradaki diğer defterler taranarak incelenerek 
Ayasofya Camii ve vakfa ait diğer kurumlarda (daruşşifa, imaret, mekteb, medrese, vakıftan hizmet 
alan diğer vakıflar) görev yapanlar bütük oranda listelenebilir.     

   
 2.1.5- Ahkâm Defterleri: Padişahlar tarafından vakıflarla ilgili olarak verilmiş emirlerin 

yazılı olduğu defterler olup 110 adettir, ayrıca birde Sultan Abdulmecit Ahkamı, Sultan Mahmud 
Ahkamı gibi müstakil bir veya birkaç vakfa ait defterler de mevcuttur. Bu defterlerde faaliyet gösteren 
esnaf grupları, vakıfların, icare, icareteyn, âşâr, mukataa, gedik gelirleri, işletme usulleri ve vakıf akar 
ve hayratın “tamir ve termimleri”, tahsisler, nizamnameler, evkaf görevlileri tayin, terfi ve ücretleri, 
Haremeyn vakıfları, surre alayları, merkez ve taşra teşkilatları, gayri müslim vakıfları, maliye hazinesi, 
vakıflarla ilgili sair iş ve işlemlere ait önemli bilgiler mevcuttur.    

 
2.1.6- Tafsil Defterleri  
Tafsil defterleri, genel olarak vakıfların yönetimleriyle ve yöneticileri ile ilgilidir. Bu defterlerde 

vakfın hayrat kurumları, gelir kaynakları, tahsisatları, görevli ücretleri ve diğer harcama kalemleri, 
tâyin ve terfî işlemleri, mevkûfâtla ilgili işlemler, vakfiyenin kayıtlı olup olmadığı hakkında teferruatlı 
bilgiler mevcuttur. Ayrıca önemli konular ile ilgili olarak atik şahsiyet defterleri ve şahsiyet defterlerinde 
konunun detayı ile ilgili bilgi için atik defterlere başvurulmasına dair notlar mevcuttur.17 

Tafsil defterleri başlıca şu serilerden oluşmaktadır:
1) Anadolu Tafsilleri (229-314),
2) Der-Saadet Tafsilleri (955-963),
3) Tafsil-i Nizâmât (932-952),
4) Hicaz Tafsili (816-833),
5) Rumeli Tafsili (992-994).

 Ayrıca serinin içerisinde birer Zeyl-i İlamat18 ve Teberrukat Defteri19 gibi defterlerde 
bulunmaktadır.

Söz konusu Ahkam, Tafsil, Tafsil-i Nizamat defterlerinin incelenmesi neticesinde vakıfların 
işleyişleri, vakıf arazileri, görevli türleri zaman içerisinde görevli ücretlerinin seyirleri, vakıf hayrat 
ve akarlar üzerinde yapılan değişiklikler, personel işlemleri, tayin, terfi, tahsis, nizamnameler bakım 
onarım gibi konularda oldukça mühim verilere ulaşmak mümkün olacaktır.

Ayrıca Tafsil-i Nizamat defterlerinde çağa uygun olarak kurulan vakıf kurumlarına ilişkin 
nizamnameler de bulunmaktadır. 949 numaralı Tafsili-i Nizamat Defterinin 6641 sırasındaki kayıtlı 
bulunan “Evkâf-ı İslâmiyye Müzesi” nin kuruluş ve çalışma esaslarını belirleyen 33 maddelik 
nizamname Türk müzecilik tarihinde vakıfların öncü kurumlardan birisi olduğunu göstermektedir.

2.1.7. Berât ve Şurût Defterleri: Vakıf görevlilerinin atanma beratların ve şart değişikliklerinin 
kaydedildiği defterler olup 24 adettir. Bu defterler Şurût ve Kuyûd-ı Berevât-ı Alişân, Şurût-ı 
Haremeyn, Şurût-ı Berevât (780-809) serilerden oluşmaktadır.

2.1.8. Feraşet Defterleri: Ferrâş, camii, mescid, imaret, tekke, gibi müesseselerin tathir, tanzif, 
halı, kilim ve hasır gibi mefruşatını yayma vs. hizmetlerinde görevli olanlar için kullanılan bir tâbirdir. 
Istılah olarak ferrâş, yeniçeri teşkilâtında söz konusu işleri görenler ile Kabe’yi süpürenler için de 

17 VGMA 1199 H. AŞD. 73 .s. 7
18 VGMA, H. 1287, AD. 977, s. 1-53.
19  VGMA, H. 1287, AD. 978, s. 1-53.
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 DOSYALAR
Vakıf Kayıtlar Arşivinde Cumhuriyet sonra yapılan iş ve işlemlerle ilgili olarak, 
 
1. 153 zabıt kutusunda 6250 adet dosya, 
2. 5 intifa’ kutusunda 175 adet dosya,
3. 41 tescil kutusunda 3381 adet dosya,
4 73 tevliyet kutusunda 2071 adet dosya,
5) 6 ekalliyet kutusunda 1 80 adet dosya,
6) 3 köye devir kutusunda 104 adet dosya,
7) 274 klasör içinde 23290 tesviye dosyası,
8) 4829 adet 903 sayılı kanuna göre kurulan vakıf dosyası bulunmaktadır.

Ayrıca VAYS projesi kapsamında Vakıf Kayıtlar Arşivine Vakıflar bölge müdürlüklerinde 
bulunan 5940 adet defter ve 500.000 civarında evrak intikal ettirilmiş, bu defterlerden 5000 civarında 
olanı İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünde getirilmiş olup, bunlar içerisinde 172 adet adalar şeriyye 
sicilleri, 19 adet nüfus defteri ve Yunanistan ve adalara ait maarif defterleri, eytam defterleri, vakıf 
defterleri, maaş defterleri, gureba hastanesi defterleri ile diğer bölge müdürlüklerine ait muhtelif vakıf 
muamele defterleri bulunmaktadır.

Sonuç olarak vakıflar zaviyesinden şunu diyebiliriz ki, bünyelerinde vakfiye ve vakıf belgeleri 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivi, Osmanlı Arşivleri, Tapu Arşiv Daire 
Başkanlığı, İstanbul Müftülüğü, Kütüphaneler ve müzelerin aralarında gerekli koordinenin sağlanarak 
Osmanlı coğrafyasında kurulan vakıflarla ilgili sağlam bilgi ve belgelere ulaşılması oldukça önemlidir. 
Vakıf Kayıtlar Arşivinde vakfiyesi bulunmayan bir vakfa ait vakfiyeye ya da vakfiyesine ulaşılamayan 
bilhassa Selçuklu Dönemi ve Osmanlının ilk dönemine ait bir vakfa ait oldukça önemli bilgi ve 
belgelere Osmanlı Arşivlerinde ve Tapu Kadastro Arşivinde bulunan tahrir defterlerinde ulaşmak 
mümkündür. Ayrıca Osmanlı Arşivleri ve İstanbul Müftülüğünde bulunan Şer‘iyye Sicillerinde 20.000 
civarında vakfiye, yüz binleri bulan vakıf belgeleri bulunduğu bilinmektedir. 

Büyük bir mirasın emanetçisi olarak bünyesinde milyonlarca belge ve bilgi barındıran kurum ve 
kuruluşların birlikte hareket ederek gerekli koordinasyonun sağlanması sadece ülkemizin değil bütün 
Osmanlı coğrafyasında sosyal ve kültürel tarihe oldukça önemli katkılar sağlayacaktır.

2.1.13. Mühür Tatbik Defterleri: Vakıf mütevellilerin mühürlerinin bulunduğu defterler olup, 
üç adettir.

2.1.14. Köye Devir Defterleri: Hayrat ve mevkûfâtı (akârâtı) aynı köy sınırları içinde bulunan 
vakıfların, o köyün ihtiyar heyetine devrine dâir muamelelerin kayıtlı olduğu defterler olup, 3 adettir.  
Bilhassa cumhuriyet sonrası köy ihtiyar heyetlerine devredilen köy camileri ve bunlara ait akarlarla 
ilgilidir.

2.1.15. Fodûla Defterleri: İmaret, aşhane gibi vakıf müesseselerden fakir-fukara, 
muhtacin ve tekkelere dağıtılan ekmek, peksimet gibi yiyecek maddelerinin kayıtlı 
olduğu defterler Fatih, Sultan Selim, Süleymaniye, Mihrimah Sultan fodula defterleri 
gibi müstakil olarak adlandırılmaktadır.    

2.1.16. İntifa Hakkı Defterleri: Mazbut vakıflarda vakfiye şartları gereği hizmetlerini yerine 
getirildikten sonra vakıftan faydalanan kimselere ait kayıtlarla ilgili Cumhuriyet sonrası düzenlenen 
defterler olup, birisi klasör şeklinde olmak üzere üç adettir. 

2.1.17. Maaş Defterleri: Osmanlı’da bilhassa Tanzimat sonrası tutulan muhtacin maaş ve yardım 
defterleri olup, cumhuriyet sonrası da bir müddet bu gelenek devam ettirilmiştir. Defterlerde yardım 
alan kişilerin kimlik bilgileri ve yaşadıkları yerlerle ilgili bilgiler bulunmaktadır.

2.1.18. Tercüme Defterleri: Bu defterler, Cumhuriyetin ilk yılların bilgisayar ve djital ortamın 
hayatımıza girinceye kadar Arapça vakfiye, zeyl, ilâm ve önemli görülen belgelerin Türkçe’ye 
tercümeleri ile Osmanlıca vakfiyelerin yeni harflere aktarılarak yazıldığı defterler olup, toplam 43 
adettir.  

2.1.19-Tesis Defteri: 2762 sayılı Vakıflar Kanunu’nun neşrinden sonra, Medenî Kanunun 
hükümlerine göre kurulan vakıfların kaydedildiği defter olup, 1 adettir. Bu defterde vakıf tesislerinin; 
kütük numarası, hayrat (cami, mescid, hastahâne vs.) ve akarât (tarla, ev, işhanı vs.) oluşlarına göre 
türleri; tesislerin yeri; tapu ve kadastro kaydı; tesisin durumu; iktisap şekli; değişiklik kaydı; vergi 
kaydı; mülkiyet durumu; idare şekli (mülhak, mazbut vs); imâr durumu; takdir olunan kıymet; sigorta 
durumu; mülâhazalar ve kaydın tarihi yazılmaktadır. 2762 sayılı Vakıflar Kanunu’na göre, vakıf 
kurmak isteyen mal-mülk sahibi önce notere gidip, yazılı veya sözlü bir beyanla (dilekçe) “tapu 
senedi”ni tasdik ettirerek bir “tesis senedi” (vakfiye) düzenletmektedir. Daha sonra bu noter tasdikli 
belgeleri mahallî Vakıflar İdaresi’ne vermektedir. Vakıflar İdaresi de, söz konusu tesis senedini, 
mahallî Asliye Hukuk Mahkemesine tescil ettirmektedir41. Tesis Senetleri, vakfiyelerin başında 
bulunan duâ bölümünde yer alan âyet, hadislerle vakıf kurmanın faziletlerinin anlatıldığı duâ 
kısmı ile vakfiyelerin sonuç bölümünde yer alan Ehl-i Sünnet hukukçuların görüşlerinin ve vakfı ihlâl 
edenlere beddua edilen sonuç kısmı hariç, eski vakfiye yazım usulüne uygundur. 

2.1.20-Merkezî Sicil Defterleri: 1967 yılında kabul edilen 903 sayılı Kanun ve 2008 yılında 
kabul edilen 5737 sayılı Vakıflar kanununa göre kurulan yeni vakıflara ait kayıtları ihtiva eden defterler 
olup, bunlar 5 adettir.  

2.1.21. Şart Tebdili Defteri: Bilindiği üzere Osmanlı döneminde vakfiye şartlarından birisin 
rücu, azl, şart değişikliği ve eklentiler zeyl vakfiye ile yapılmakta idi. Cumhuriyet sonrası bu işlemler 
Vakıflar İdare Meclisi ve Vakıflar Meclisi Kararları ile yapılmaktadır. Şart tebdili defterleri Cumhuriyet 
yapılan vakıf şartları değişikliklerinin kaydedildiği defterler olup, birisi klasör halinde 4 adettir.

2.1.22. Tevzin Defterleri: Mülhak vakıfların gelir giderleri ile ilgili olarak zorunlu olarak senede 
veya üç sene bir defa olmak üzere düzenlenen belgelerin kaydedildiği defterler olup, 5 adettir. 
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Resim 1: Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesi’nin giriş sayfaları.
(VGMA Defter: 1390 Sh. 1-2).
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Resim 4: Ahkam Defterlerinden bir örnek. (VGMA D: 974 Sh. 4)

Resim 2: Atik (Hazine) Defteri sayfa örnekleri (VGMA Defter: 5)

Resim 3: Defteri sayfa örnekleri (VGMA Defter: 5)
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Resim 5: Tafsil Defteri sayfa örneği. (VGMA Defter: 712)Resim 4: Hurufat Defteri sayfa örneği. (VGMA Defter: 534)
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Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
Bu oturumun amacı, genelde Kuyûd-ı Kadime ya da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 

düzenlemiş olduğu bu Kongrenin neticeleri ne olabilir. Özellikle bu arşivi biz zaman zaman 

söylüyoruz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin arşivi değil bizim arşivimiz aynı zamanda eski Osmanlı 

coğrafyasında her biri birer milli devlet olarak kurulmuş olan devletlerin ve hinterlandının ve hatta 

Avrupa’nın da kısmen arşividir. Dolayısıyla bu müşterekliği nasıl yakalayabiliriz. Bu sorunun cevabını 

aramaya çalışacağız. Ve belki de en önemlisi şu, tabi ki özellikle 19. yüzyılın siyasi şartları Osmanlı 

İmparatorluğu gibi başka imparatorlukların da tarihten silinmesine neden oldu. Ama daha sonra ortaya 

çıkan devletler arasında yine çeşitli nedenlerden dolayı bir takım sıkıntılar ve uzaklaşmalar oldu. 

Fakat Osmanlı arşivleri bizi yaklaştırıyor, bir araya getiriyor ve adeta hiç bozulmamış gibi devam 

etmemizi sağlıyor. Bu vesileyle belki de birkaç şeyi daha söylememiz gerekiyor. Şüphesiz ben burada 

hem oturum başkanı  hem de kendi mensubu olduğum kurum adına konuşmacı olarak bulunuyorum. 

Bu vesileyle çok da durumumu istismar etmek istemiyorum. Önce değerli konuşmacıların konuşup 

ardından bana kalan son 10 dakikayı kendi kurumum adına değerlendireceğim.

İlk konuşmacımız Abdulcelil Temimi. Kısaca kendisinden söz etmek gerekirse, kendisi Osmanlı 

Tarihi’nden bahsedilmesinin bile zor olduğu dönemde Kuzey Afrika’da, özellikle Tunus’ta Osmanlı 

Tarihi çalışmalarını başlatmış olup, halen sürdüren çok değerli bir akademisyen. Kendisinden 

belirlenmiş olan süre içersinde bu faaliyetlerini anlatmasını ve mesajını vermesini bekliyoruz. 
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Thank you all Mr.President ,First I would like to present my gratitude to the board of this congress 
to invite me to participate this particular congress. I’m so happy,deeply happy to meet many scholars 
from the Turkish society. That I would like now to present you summermark about to what the 
Arab historian the through forty years known. As you known may be the most of you dont know,we 
organise fifteen international congress on the Ottoman Empire,There is Halil İnalcık, İlber Ortaylı, 
Halil Sahillioğlu, the most important historian they came to Tunusia and they participate to promote 
the Ottoman studies. Also all this congress republished more than fiftytwo duplication of the Ottoman 
studies.

Also we have very particular rewiev,Arab historical rewiev for Ottoman studies,now published 
more than twenty three years. All of this publication more than two thousand new and academic 
studies,It mean  this is our role,because the new generation would like to participate to promote the 
Ottoman studies and this case,in this case last congress,its fantastic and we invite the new generation 
and they would like to tell to the Turkish scholar,its a duty to know what happen outside of Turkey. 
We have many many meeting,many publication,the scholar the Turkish scholar we must note,for this 
reason I would like also to say that we need not only to use the Ottoman documents in Istanbul,that 
I want to tell you that  we have,in Tunusia,in Algeria,inEgypt and in the archives a lot of Turkish 
document on the relation between Arab and Turkish and Turkish and European. We must follow this 
way,we must know what happen,we must have a dialogue,unfortunately, I say, no dialogue between 
Turkish scholar and the Arab scholar,except a few scholar. We need,we need  know another vision 
,a new strategy,for promote this relation. Also now the new generation,the Tunusia generation,the 
Algerian,the Egyptian,they dont know you. How you can transmit your message to them,but not only 
the published in Turkish,the role the message to publish also in other languge,in English in recently 
in Arabic. The scholar, Arab scholar they want to follow you,that unfortunately till now we havent 
anythings to do it. For example we organised ten international congress on the purpose of archeology 
Ottoman.Its fantastic,I mean fantastic,we studied this heritage,in Arab countries,in the Balkan and in 

Prof. Dr. Abdulcelil TEMİMİ
Tunus Osmanlı Araştırmaları Merkezi
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Teşekkür ederim Sayın Başkan. Önce İslam İşbirliği Teşkilatı’yla ilgili isim karışıklığını gidermek 
için şunu söyleyeyim.: İslam Konferansı Teşkilatı idi eski adı. Konferansın teşkilatı olmaz.  Ekmeleddin 
Bey uzun yıllardır oraya geldikten sonra bunun değişmesini çok istedi ve geçen sene Astana’da 
Kazakistan’daki dışişleri bakanları toplantısında adı İslam İşbirliği Teşkilatı’na dönüştürüldü ki, daha 
doğru bir isim. İşbirliğini içeriyor. Bizim merkezimiz IRCICA’da bu teşkilatın kültür kuruluşu olarak 
1979 yılında İstanbul’da kuruldu ve o günden bugüne bütün İslam coğrafyasındaki faaliyetlerimizi 
yürütüyoruz. 

Ben sözlerime başlarken bu kongreyi bu toplantıyı düzenleyen Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. Fevkalade güzel, yerinde bir toplantı. 
Çünkü bütün Osmanlı coğrafyasının tapusu hala bizim arşivlerimizde. Bu ülkelerdeki ihtilaflar, doğuda 
veya batıda zaman zaman muttali oluyoruz. Ülkeler arasındaki sınır ihtilaflarından tutunuz; tapu, 
emlak, mülk ihtilafları da buradan giden, Ankara’dan bizim tapulardan giden belgelerle halloluyor. Bu 
bir gerçek. Bu bakımdan tapulardaki bu arşivlerimizdeki belgelerin araştırılması, tasnifi, bir an önce 
tamamının istifadeye sunulması önem taşımakta. Bu arada sözlerimin başında, yine Sayın Prof. Dr. 
Abdülcelil Temimi’nin burada oluşu bizim için bir iftihar vesilesi. Tarihte zaman zaman abide insanlar 
görürsünüz, çeşitli konularda, sahasında abideleşmiş. Abdülcelil Temimi de onların başında gelen, 
özellikle Kuzey Afrika’da Osmanlı Tarihi konusunda abide bir şahsiyet. Kendisine de hoşgeldiniz 
diyorum.  

IRCICA kurulduğu günden beri yaptığı bir çok çalışmalar arasında arşivleri ilgilendirmeyen 
kısmına girmeyeceğim. Yalnız arşiv ve tarih araştırmalarıyla ilgili kısımlara işaret edeceğim. 
IRCICA kurulduğu günden beri arşivlerimizin tanıtılması ve arşive dayalı çalışmaları yürütmektedir. 
Daha 1980’li yıllarda Osmanlı arşivleri ile ilgili Arapça olarak arşiv rehberi yayınladık. Ürdün de 
yayınlamıştık. Son yıllarda da bunun son nüshasını, güncelleşmiş bir nüshasını Osmanlı Arşivleri 
Rehberi olarak yayınladık. Okuyucuların hizmetine sunduk. Son yıllarda Osmanlı arşivleriyle ilgili 
geniş bir çalışma başlattık. İkinci cildi tamamlandı. Bugünlerde üçüncü cildi matbaaya hazırlanıyor.  

Dr. Halit EREN
İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi

Turkey and we finished more than three hundred study in this area. Also we havent an exchange of 
publication,we dont know,there is many thesis in our universities on the Arab provinces,we dont know 
them unfortunately. Also I would like we live now a new area of cooperation of partnership.I hope in 
the future,from Turkey emerged historian who specialized in the Arab provinces. As we like as we went 
also that from Arab countries,many scholars,Arab scholars specialized a new Turkey now.New Turkey 
is the big heritage. Also I’m so happy because more than forty years I’ve asked to Turkish scholar to 
have another vision about the Ottoman heritage.It is your priority and its our priority we did it.This is 
our duty.That also through this meeting now this congress I feel there is something to change in the 
attitude,Turkish attitude towards the Ottoman Empire and this is because what because the European 
and the American university they follow you and they follow us. Please lets prepare a new generation 
between Turkish and Arab scholar and we have another partnership.I hope that one day many scholar 
from Turkey as Halil İnalcık did it,scholars,Turkish scholars they come to Tunusia to learn Arabic. 
It is the good way because we have many documents and this documents in Tunusia,in Algeria,in 
Egypt,as you know  in Egypt there is a million of documents Turkish documents,in Cairo now. author, 
he  published  seventy years a go his document’s name. It is fantastic, it is really fantastic. Now we 
have big task to remove our interest to  Ottoman Empire,by doing academic things and mythalitic 
things and not to wheel the propaganda,we are against any propaganda.We need very academic things 
in the future. 

Thank you very much.

Zekeriya KURŞUN
Sayın Temimi’nin bütün dileklerine ve endişelerine biz de katılıyoruz. Elbette ki, Türk tarihçilerinin 

artık Türkiye’nin dışındaki yapılmakta olan çalışmaları görmemiz ve dikkate almamız gerekiyor. 
Ama daha önemli bir hususa vurgu yaptı. Genç arkadaşlar için söylüyorum. Amerika ve Avrupa 
önce Türkiye’ye sonra diğer dünyaya bakıyor. Dolayısıyla biz aslında buradaki çalışmalarımızda 
hem Amerika’ya hem Avrupa’ya ve tabi ki diğer ülkelere tarih açısından, tarihçilik açısından model 
olmak zorunluluğumuz var. Ayrıca, şunu kendisi ile paylaşmak istiyorum: Son yıllarda Türkiye’de 
sizin arzularınızı yerine getirmeye başlayan yeni bir jenerasyon var. Osmanlı-Arap eyaletlerini tek 
tek çalışmaya başlayan. Şu anda salonda da bazıları aramızdalar. Bu da sizin temennilerinizin hayata 
geçtiğini gösteriyor. 

Şimdi sözü Sayın Dr. Halit Eren’e bırakacağım. Kendisi İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı 
İstanbul’daki IRCICA’nın direktörüdür. IRCICA İslam dünyasına dönük ağırlıklı olarak sanat ve 
kültürel alanda birçok faaliyetler yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bu konuda dünyayla müştereklerimiz 
nedir konusunu kendi tecrübeleriyle bize yansıtacaklar.
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Özellikle Prof. Dr. Fazıl Bayat Beyin yaptığı bir çalışma. İlk asırdan başlayarak Osmanlı belgelerinin 
16. miladi asırdan (10. hicazından itibaren) ilk dönem belgelerini Arapçaya çeviriyoruz. Osmanlıcanın 
yanında Arapçası. Ayrıca tabi Osmanlıca  belgesini de yine CD’de veriyoruz. Bu çalışmalar uzun bir 
proje olarak devam edecek. Bunun dışında tabi tüm Arap vilayetleriyle ilgili bölgesel kongrelerimiz 
oluyor. Bilad-ı Şam, Mısır, Kuzey Afrika, Yemen, Sudan Fi’l Asr-ı Osmanî gibi kongrelerimiz. Ayrıca 
Osmanlı Belgelerinde Irak. Onu da bu sene yaptık. Osmanlı Belgelerinde Umman gibi kongreleri 
de gerçekleştirmiş olduk. Bunların da tebliğlerini okuyucuların hizmetlerine sunuyoruz. Ayrıca tabi 
bugünkü konumuzla doğrudan ilgili çok önemli bir yayınımız, “Evkâf-ı Emlâk-ı Müslimîn...” daha 
1980’li yıllarda Prof. Dr. Mehmet İpşirli ve IRCICA emektarı Prof. Dr. Abdülcelil Temimi beyin 
müşterek hazırladığı bir yayınımız var.  Ondan sonra son yıllarda tekrar hazırladığımız Kudüs’te 
Müslüman vakıfları ile ilgili “El-İslamiyye Fi’l-Kudüs-i Şerif” isimli iki ciltlik bir yayınımız oldu. Bu 
çalışmalarımızı böyle bütün Osmanlı coğrafyasına yayılmış bir şekilde devam ettiriyoruz. Ayrıca tabi 
eskiden devam eden Araptar ki, o bugün biraz önce söylediğim iki cilt çıkmış olan projenin bir alt yapısı, 
bir ön çalışmasıydı. Arap bölgeleriyle vilayetleriyle ilgili belgelerin, onlar daha çok körfez bölgesini 
içeriyordu, onların arşivde taramasını yaptık, onları hazırlamıştık. Kongrelere kısaca değindim. Ayrıca 
tabi bu bahsettiğim kongrenin tebliğlerini de basıyoruz.  Şimdi burada özellikle işaret etmek istediğim 
ve son yıllar da başlattığımız, son 5-6 yıldır devam eden bir projemiz var. Balkanlarda Osmanlı 
Vakıfları. Bizim Balkanlarla ilgili çalışmalarımız kongreler şeklinde ve değişik çalışmalar şeklinde 
devam ediyor. Balkanlarda dört kongre gerçekleştirdik. Sofya’da, Tiran’da, Bükreş’te ve Üsküp’te. Her 
kongreyi o bölgedeki akademik kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirdik. Tarihi mirasla ilgili ayrıca 
Balkanlarda çalışmalarımız oldu. Tarihi mimari mirasın korunması, tarihi eserlerin korunması. Fakat 
son yıllarda bu arşive yönelmemizin sebebi yine Balkanlardaki vakıf emlakinin geriye alınabilmesi 
için belgelerin ortaya çıkarılması ve mahkemelerde ispatlanması gerekiyor mülklerin. Bu bakımdan 
bu çalışmayı araştırmacılarımıza ve o bölgedeki Müslüman Türklerin kendi vakıf emlakine sahip 
olabilmelerine yardımcı olmak amacıyla projeyi başlatmıştık. Nitekim Bulgaristan örneğini verecek 
olursak; 2002 yılında çıkan bir kanunla dini vasıflı emlak ki, vakıflar da bunun içine giriyor. Komünist 
dönemden sonra, daha önce istimlak edilmiş, devletleştirilmiş veya gerekçesiz bir şekilde alınmış 
mülklerin geri alınabilmesi için bu mülklerin kendilerine ait olduğunu ispat etmeleri gerekiyor. Ancak, 
eski dönemde komünist rejimler bu belgeleri müftülüklerden vakıflardan almışlar. Bugün Devlet 
Arşivleri’nde de bulunmuyor bu belgelerin orijinalleri. Ve dolayısıyla bunların bir çoğunun ispat 
etmekte güçlük çekiyorlar. Bunun için bizim Tapu ve Kadastro’ya ve Vakıflar’a başvurmak zorundalar. 
Bunlara kolaylık olsun diye bu projeyi başlattık. Bu projede bugün burada gördüm; Zekai Mete Bey, 
Mustafa Oğuz Bey, Önder Bayır Bey yer aldılar. Geniş bir ekip çalıştı. Bugüne kadar Bulgaristan 
birinci merhalede Bulgaristan’daki vakıfları ele aldık. Bugüne kadar 289-300 civarında vakıf var 
ama bunların bir kısmı başka bölgelere kaydığı için, 289 vakfiyeyi transkript ettik. Bunların hepsinin 
özetlerini çıkardık. İngilizce ve Arapça çevirdik. Vakfiyelerin değerlendirmelerini yaptık. Şahıs ve 
yer indekslerini yaptık ki, bunları aradıklarında kolay ulaşabilsinler. Bundan sonra artık, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’ne başvurarak bu belgelerin orijinallerini isteyebilirler. Detaya girmeyeceğim, 
Bulgaristan’la ilgili bütün vilayetler ve kazalarla ilgili vakıflar var. Bütün Bulgaristan’ı kapsıyor. Bu 
289 vakfiyenin 10’u Arapça, diğerlerinin tamamı Türkçe. Biri 14. asra, üçü 15. asra, on altı adedi 
16. asra, yirmi dört adedi de 17. asra ve diğerleri de 18. ve 20. asırlara ait. Burada tabi vakfiyelerin 
incelenmesinde çok enteresan bilgiler var. Bütün diğer vakfiyelerde olduğu gibi her çeşit bilgiyi 
bulabiliriz. Ben burada zaman darlığından dolayı bunlara girmeyeceğim. Şunu ifade etmek istiyorum. 
Bulgaristan çalışmamız şu anda tamamlanmış durumda. Bugünlerde matbaaya verilecek. En kısa 
zamanda ümit ediyorum ki, 3-4 hafta içinde bunu okuyucuların hizmetine 3 cilt halinde sunmuş 
olacağız. 1. ve 2. ciltte transkripsiyon, özet ve değerlendirme. 3. ciltte de belgelerin orijinallerini 
veriyoruz. Bunlardan sonra diğer ülkeler Makedonya, Kosova ve bugünkü sınırlara göre ayırıyoruz ki, 

şehirleri seçiyoruz ki o devlete ait o bölgelerdeki Müslüman toplumlara ve azınlıklara yardımcı olsun 
diye. Şimdilik bu kadarla yetineceğim. Sorular olursa cevaplamaya çalışırım.

Zekeriya KURŞUN 
Teşekkür ederiz. Çok önemli bir haber duyduk hakikaten. Vakıflar meselesi tapular gibi çok 

önemli. Osmanlı devletinin arazi taksimatına dikkat ettiğimizde vakıfların önemli bir yer tuttuğunu 
görüyoruz. Dolayısıyla tespit edilmiş vakıfların durumunu bugün gözlemlenerek, orijinal belgelerle 
karşılaştırarak yeniden aslına döndürebileceğimize inanıyorum. Bu açıdan çok büyük bir çalışma. 
Tebrik ediyoruz tabi. Hakikaten önemli bir işbirliği alanı Balkan ülkeleriyle Türkiye arasında. 
Özellikle 1990’lardan sonra Balkanlarda yaşanan değişimi dikkate aldığımızda, bunun çok büyük bir 
çalışma olduğunu tahmin ediyorum. Bu vesileyle ben de merakla bekliyorum ama küçük bir hususu 
da arz edeyim. Bende orijinal bir vakfiye var. Onun kopyasını da size vereyim bari. Balkanlarla ilgili. 
Böyle bir işe yaramış olur.

Halit EREN
Hemen verirseniz matbaaya yetiştirmiş oluruz. Sağ olun. Bu arada şunu da ilave edeyim. Bundan 

önce Bulgaristan’da Sofya’daki milli kütüphanede bulunan vakıflarla ilgili bütün vakfiyelerin özetlerini 
de 2003 yılında Sofya’da yayınladık.

Zekeriya KURŞUN
Şimdi Sayın Recep Zogo Bey, Balkan Kütüphaneler Birliği adına konuşacaklar. Müşterek 

tarihimizle ilgili mesajlarını aktaracaklar.
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Çok çeşitli yapısı Balkanların net ve kesin bir şekilde tanımlamamıza pek olanak vermese bile R. 
J. Crampton’un ifadesiyle söylersek; “Bölge, Kuzey Arnavutluk’un çetin dağlarından ve Karpatlar’ın 
zirvelerinden, aşağıda Tuna’nın verimli vadisi aracılığıyla Yunanistan’ın Akdeniz kıyı şeridine ve 
adalarına doğru topografik olarak farklılaşmaktadır.” Bugün Balkan ülkelerini merkez ve çevre ülkeler 
olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Başlıca merkezi Balkan ülkelerinde Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, 
Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Arnavutluk, Kosava ve Makedonya’nın da bulunduğu “halen” 
13 bağımsız ülke bulunmakta ve bu ülkelerde yaklaşık 51 milyon insan yaşamaktadır. Çevre ülkeleri 
diyebileceğimiz Slovenya, Romanya, Moldavya ve aralarına Türkiye’yi de dâhil edebileceğimiz diğer 
devletlerle birlikte yaklaşık olarak 180 milyonluk nüfusa sahip bir güç dengesinden söz etmemiz 
gerekir. Birçok tarihçi de, ilk olarak Halil İnalcık’ın ifade ettiği şekliyle, “Balkan” sözcüğünün ormanlık 
sıradağlar anlamına geldiğini söylemişlerdir. Siyasi bir kavram olarak “Balkan” sözcüğü tarihi süreçte 
düşünüldüğünde  “Avrupa’daki Türkiye” anlamında kullanılmıştır. Balkanları tahayyül etmek,  aslında 
ortak tarihi, kültürel ve sosyo ekonomik manada Avrupa’daki aynı mirasın bir neticesidir diyebiliriz. 
Ortak tarihi bir mirasın ürünüyüz demek,  ortak bir kültürün devamıyız demektir.

Osmanlı Devleti’ne 92 yıl başkentlik yapmış önemli bir bilim ve kültür şehri olan Edirne; 
İstanbul’un başkent olmasından sonra da bulunduğu coğrafyada önemli bir idari merkez olmaya 
devam etmiş, Balkan coğrafyasındaki milletlerin ve kültürlerin buluşma noktası olmuştur. Bu durumu 
ile Edirne, tarihten bu güne ülkemizin Balkanlar üzerinden Avrupa’ya açılan kapısı olma özelliğini 
devam ettirmektedir. Ülkemizin Balkanlar üzerinden Avrupa’ya 5 sınır kapısı ile açılan Edirne tarihi 
süreç içinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bölgenin önemli kültür kentlerinden biridir. 

18. yüzyıla kadar canlı bir ticaret ve idari merkez olan kent, bu tarihten sonra yaşanan savaşlar, 
işgaller, yangın ve depremlerle önemli ölçüde gerilemiş olmasına rağmen Cumhuriyet’in kuruluşu 
ile beraber Edirne’nin çehresi önemli ölçüde değişime uğramış ve gelişme göstermiştir. Balkan 
Ülkeleri ve Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olan bu şehirde kurulmuş olan ve 21. yüzyılın 

Recep ZOGO

&
Bahattin DEMİRELLİ

Balkan Kütüphaneler Birliği
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bilgi toplumu olma anlayışı üzerine odaklanarak bu değerlere sahip çıkan Trakya Üniversitesi’nin 
eğitim misyonu dışında diğer bir görevi de, kentin ve bölgenin kültürel mirasına ve geçmişine sahip 
çıkarak atalarımızın bizlere emanet ettiği bu geçmişe ait bilgi ve belgeleri ortaya çıkarmak ve gelecek 
nesillere aktarmaktır.

Türk eğitim hayatında 30 yılı geride bırakan Trakya Üniversitesi, üstlenmiş olduğu misyon ve 
belirlemiş olduğu vizyon doğrultusunda ve aynı zamanda coğrafi konumu gereği Balkan ülkeleri 
üniversiteleri ile işbirliği çalışmalarını hayata geçirmiş ve tüm bu çalışmalar devletimizin en üst 
kademelerinde büyük takdir görmüştür. Çalışmalarını başarı ile yürüterek tüm Balkan coğrafyasındaki 
ülkelerin birçok önemli üniversitesi ile 65 bilimsel ve kültürel işbirliği protokolü imzalanmış ve 
bunların büyük bir bölümü uygulamaya geçirilmiştir.

Üniversitemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak kütüphanecilik ve bilgi bilim alanında 
çeşitli çalışmalar gerçekleştirme ihtiyacı ortaya çıkmış, bu noktadan hareketle Trakya Üniversitesi 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır. İlk 
olarak 5-7 Haziran 2008 tarihleri arasında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 
“Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği” isimli uluslar arası bir 
sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyuma 10’ u Balkan olmak üzere 13 ülkeden toplam 245 kişi 
katılmış, 19 oturumda 50 bildiri ve 17 poster bildiri sunulmuştur. 07 Haziran 2008 tarihinde yapılan 
sempozyum değerlendirme toplantısı sonunda ortaya çıkan sonuç bildirgesinin birinci maddesi ile 
de Balkan Kütüphaneler Birliği’nin kurulması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda yürütülen 
çalışmalar neticesinde 29.07.2009 tarihinde Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı öncülüğünde, 6 ülkeden 10 kurucu kurum temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen genel 
kurul sonunda yönetim ve denetim kurulu oluşturularak, “Balkan Kütüphaneler Birliği” nin kuruluşu 
gerçekleştirilmiştir.

Birliğin kurucu üyeleri şunlardır:
(1) Trakya Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Edirne/Türkiye
(2) “Svetozar Markovic” Üniversite Kütüphanesi, Belgrad-Sırbistan
(3) Milli ve Üniversite Kütüphanesi, Piriştine-Kosova
(4) Library of “ Ion Ionescu De La Brad “ Ziraat Bilimleri ve Veterinerlik Üniversitesi  

Kütüphanesi, Romanya
(5) Sofya Üniversitesi “St.Kliment Ohridski” Kütüphanesi, Sofya-Bulgaristan
(6) Kütüphanecilik ve Bilgi Teknolojileri Devlet Üniversitesi Kütüphanesi, Sofya
Bulgaristan
(7) “Derviş Susic” Halk ve Üniversite Kütüphanesi, Tuzla-Bosna Hersek
(8) Türk Kütüphaneciler Derneği, Edirne-Türkiye
(9) Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü, İstanbul-Türkiye
(10) Edirne Halk Kütüphanesi, Edirne-Türkiye
Balkan Kütüphaneler Birliğinin kısaltılmış adı BLU’dur. Birliğin resmi dili İngilizce’dir. Birliğin 

başkanlığını ve sekreteryasını Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
yürütmektedir ve merkezi Edirne’dir. Birliğin amacı; Balkanlarda faaliyette bulunan devlet, halk, 
üniversite, araştırma ve özel kütüphaneler arasındaki iletişim, işbirliğinin artırılması ve Balkanlardaki 
kültürel mirasın korunması ile Balkan ülkeleri kütüphanelerindeki koleksiyonların paylaşımı 
doğrultusunda kaynaklara ortak erişimin sağlanması ve bilgi ve belge yönetimini ve arşivler ile ilgili 
alanlardaki faaliyetlerde kalitenin yükseltilmesi için çaba göstermektir.

 Birlik, amaçlarını yerine getirmek için:

• Balkan ülkeleri kütüphaneleri arasındaki ortak istek, amaç ve sorunların tespiti için çalışır,
• Genel olarak yapılması gereken çalışmaları tespit ve tayin eder, çalışma süreçlerinde gerekirse 

diğer ulusal ve uluslararası birlik, örgüt ve devlet kurumları ile işbirliğine girer,
• Balkan ülkelerindeki mesleki çalışma koşullarının geliştirilmesi için gerekirse, ulusal veya 

uluslararası diğer birlik, organizasyon ve devlet kurumları ile işbirliği içinde toplantı, seminer, çalıştay 
düzenler, süreli ve süresiz yayınlar gerçekleştirir. Mesleki gelişim çalışmaları için gerekirse özel 
projeler geliştirerek üye kütüphaneler ile dünyadaki diğer kütüphane ve meslek uzmanlarının karşılıklı 
işbirliğine geçmesine yardım ve destek sağlar;

• Sadece Balkan ülkeleri arasındaki işbirliğinin artırılması için değil, Avrupa’daki kütüphaneler 
ve diğer ülke kütüphaneleri ile işbirliğinin artırılması için mesleki çalışmalar yürütür;

• Balkan Kütüphaneleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için uzun dönemli hedeflerin 
oluşturulmasında aktif rol alır.

• Balkan ülkelerinde yer alan bilgi merkezlerinde çalışan meslektaşların deneyimlerinin 
paylaşımını sağlamak amacıyla mesleki konularda işbirliği çalışmalarına önderlik eder.

Birliğe sadece kurumsal üyelikler kabul edilir. Üyelik, üyelik isteğinin yönetim kurulu tarafından 
onaylanması ile başlar. Birliğe, Milli kütüphaneler, Üniversite kütüphaneleri, Enstitü kütüphaneleri, 
Halk kütüphaneleri, Milli arsivler, Üniversitelerin bilgi ve belge merkezleri / bölümü, Arşiv bölümleri, 
Kütüphanecilik ve/veya bilgi-belge yönetimi ve iletişimi ile ilgili mesleki sivil toplum örgütleri ve 
kütüphanelere servis ve hizmet sağlayan kurumlar üye olabilirler.

Balkan ülkeleri arasındaki bilimsel işbirliği ile ilgili sayısal verilere bakıldığında Birliğin 
kuruluşunda belirlenen bu amaçların ne kadar önemli olduğu açıkça görülecektir. Örneğin, 100.000 
den fazla yayını bulunan Türk bilim insanları Yunan, Romen ve Bulgar meslektaşlarıyla sırasıyla 
428, 267 ve 214 ortak yayın yapmışlardır. Benzeri bir biçimde Yunan bilim insanlarının Bulgar ve 
Romen meslektaşlarıyla 671 ve 482 ortak yayını bulunmaktadır. Bulgaristan ve Romanya adresli ortak 
yayınlar dışında diğer Balkan ülkeleri arasında bilimsel işbirliği daha da sınırlıdır. (Tonta, 2008)

2009 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Balkan Kütüphaneler Birliği’nin ilk yıllık çalışma toplantısı 
(genel kurul) 21-23 Ekim 2010 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı ile Balkan Kütüphaneler Birliği işbirliği ile düzenlenen Balkan Ülkeleri arşivlerinde 
yer alan, Edirne ile ilgili belgeleri ortaya çıkararak, tarihi süreç içerisinde Edirne’nin Balkanlar 
üzerindeki etkilerini bütün yönleriyle ele alıp tartışmayı ve bu alanda ortak çalışma yapan bilim 
çalışanlarını bir araya getirmeyi amaçlayan, “Balkan Ülkeleri Arşiv Kaynaklarında Edirne” konulu 
uluslar arası sempozyum ile birlikte Edirne’ne gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Türkiye, Sırbistan, 
Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Romanya ve Arnavutluk’tan 28 üye kurumdan 47 kişi katılmıştır. 
Bu toplantıda Balkan Kütüphaneler Birliği’nin bundan sonraki çalışmalarının daha verimli ve planlı 
olması açısından çalışma grupları oluşturulması, bu çalışma gruplarının üyelerinin belirlenmesi 
ve yapabilecekleri çalışmalar tartışılmıştır. Alınan ortak karar gereği Birlik çatısı altında yer alan 
kurumların daha etkin çalışmalar yapabilmesi amacıyla iki çalışma grubuna ayrılması uygun görülerek; 
Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri ve Halk ve Şehir Kütüphaneleri çalışma grupları kurulmuştur.

1.Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Çalışma Grubu
Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Çalışma Grubu aşağıdaki ülke ve üye kurumlardan 

oluşmaktadır:
-Tuzla Üniversitesi “Dervis Susic” Kütüphanesi, Tuzla/Bosna-Hersek 
-Sırp Cumhuriyeti Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi, Banja Luka/Sırbistan
-Sofya Üniversitesi “St. Kliment Ohridski” Kütüphanesi, Sofya/Bulgaristan
-Kütüphanecilik ve Bilgi Teknolojileri Devlet Üniversitesi Kütüphanesi, Sofya/Bulgaristan 
-Mimarlık, İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği Üniversitesi Kütüphanesi, Sofya/Bulgaristan 
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-Kosova Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi, Priştine/Kosova
-Bükreş Üniversitesi “Carol I” Merkez Kütüphanesi, Bükreş/Romanya 
-Ziraat Bilimleri ve Veterinerlik Üniversitesi “Ion Ionescu de la Brad” Kütüphane ve   

Dokümantasyon Merkezi, Iasi/Romanya 
-A.I. Cuza Üniversitesi, “Mihai Eminescu” Merkez Kütüphanesi, Iasi/ Romanya
-Gr.T.Popa Tıp ve Eczacılık Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Iasi/Romanya
-Belgrad Üniversitesi “Svetazor Markovic” Kütüphanesi, Belgrad/Sırbistan
-Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Edirne/Türkiye 
-Namık Kemal Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Tekirdağ/Türkiye 
-Kırklareli Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Kırklareli/Türkiye 
-Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi, İstanbul/Türkiye 
-Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi-Belge Yönetimi Bölümü, İstanbul/Türkiye

2. Halk Kütüphaneleri Çalışma Grubu
Halk  Kütüphaneleri Çalışma Grubu aşağıdaki ülke ve üye kurumlardan oluşmaktadır:
-Dervis Susic, Tuzla Halk Kütüphanesi, Tuzla/Bosna-Hersek
-Petro Rachev Slaveykoy Bölge Halk Kütüphanesi, Tarnova/Bulgaristan 
-Pencho Slaveyko Varna Halk Kütüphanesi, Varna/Bulgaristan 
-Panait Istrati Şehir Kütüphanesi, Braila/Romanya
-V.A. Urechia Şehir Halk Kütüphanesi, Galati/Romanya
-Edirne İl Halk Kütüphanesi, Edirne/Türkiye 
-İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi, İzmir/Türkiye 

Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Çalışma Gruplarının yapmış oldukları toplantıda 
elektronik ortamda Birlik Web sayfası üzerinden yayınlamak üzere dergi veya gazete çıkarılması 
kararlaştırılmıştır.

 
Balkan Kütüphaneler Birliği’nin ikinci Yıllık Çalışma Toplantısı  17-19 Ekim 2011 tarihleri 

arasında Romanya’nın Iasi kentinde Zirat Bilimleri ve Veterinerlik Üniversitesi “Ion Ionescu de la 
Brad Kütüphanesi”nin (“Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary 
Medicine) ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Türkiye, Bulgaristan, Makedonya, Romanya 
ve Moldova’dan Balkan Kütüphaneler Birliği’ne  üye olan toplam 26 kişi katılmıştır. Toplantıda Birlik 
üyesi kurumlar arasında personel değişimi konusu ele alınmış, personel değişiminde ulaşım, barınma 
vb. masrafların nasıl karşılanacağı ve değişimin nasıl organize edileceği ile ilgili görüşler ortaya 
konulmuştur. Söz konusu personel değişimini üye kurumların birbirleri ile görüşerek bu değişimi 
kendilerinin organize etmeleri ve bunu gerçekleştirirken de üniversite kütüphanesi ve halk kütüphanesi 
ayrımı gözetmeksizin yapmaları gerektiği görüşü benimsenmiştir.

Toplantıda Birlik üyesi kurumların kütüphane kataloglarının tek bir arayüzden taranması amacıyla 
toplu katalog oluşturulması ve üyeler arasında kaynakların paylaşımı konusu da ele alınmış, öncelikle 
Birlik üyesi kurumların kütüphane kataloglarının bir toplu katalog oluşturulmasına olanak sağlayacak 
Z39.50 veri transfer protokolüne uygun olup olmadığının araştırılması, kaynak paylaşımı konusunda 
da üyelerin birbirleri ile anlaşarak söz konusu paylaşımı gerçekleştirebilecekleri kararlaştırılmıştır. 
Birliğin 2010 yılında yapılan birinci toplantısında kararlaştırılan ve hayata geçirilemeyen Balkan 
Kütüphaneler Birliği Dergisinin yayınlanması ile ilgili çalışmaların başlatılması kararlaştırılmıştır.

Birlik tarafından son olarak 22 Mayıs 2012 tarihinde Yeditepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 
bir konferans gerçekleştirilmiştir. Konferansa konuşmacı olarak katılan  Balkan Kütüphaneler 
Birliği başkan yardımcısı ve University of Agricultural Science and Veterinary Medicine (Iasi/
Romania) kütüphane daire başkanı Prof. Dr. Gilda Eleonara DRAGANESCU tarafından Balkan 
Kütüphaneleri Birliği Politikasının Sonucu Olarak Ortak, Kültürel İşbirliği Modeli konulu bir sunum 
gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak, günümüzde Balkan ülkeleri ile aramızdaki ilişkiler her yönde hızla artmaktadır. 
Balkan ülkeleri ile aramızdaki bu ilişkiler, iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte daha 
da artmıştır.  Kültürel zenginliğimizi oluşturan eserler yok olduğunda bunları geri getirmek çoğu 
zaman mümkün değildir. Kültürel zenginlikler sadece entelektüel ve sanatsal eserlerle sınırlı değildir. 
Gösteriler ve insanların diğer yaratıcı ürünleri de bu zenginliğin bir parçasıdır. Balkan ülkeleri dünyanın 
kültürel manada çeşitlilik ve zenginlik yönünden en nadide bölgelerinden birisidir. Balkanlarda 
kültürel işbirliği konusunda araştırmalar yapan Yaşar Tonta bu durumu; “Neyse ki son 10 yılda 
dijitalleştirme çalışmaları hız kazanmış, böylece ortak kültürel miras ürünlerini daha kalıcı kayıt altına 
alma olanakları doğmuştur. 24 Ağustos 2006 tarihli tavsiye kararı ile Avrupa Konseyi, üye ülkelerin 
kültürel materyalleri dijitalleştirme, bu materyallere çevrimiçi erişim sağlama ve dijital koruma 
ile ilgili önlemler almalarını istemektedir. Bu amaçla içeriğin dijitalleştirilmesi için büyük ölçekli 
dijitalleştirme olanakları yaratılması, Avrupa kültürel mirasına çevrimiçi erişim sağlamak için Avrupa 
Dijital Kütüphanesi’nin geliştirilmesi, dijital materyallere erişim sağlanması ve bu materyallerin uzun 
süreli korunması için ulusal strateji ve planlar geliştirilmesi önerilmektedir.” diye ifade etmektedir. 
Dijital kültür” , “dijital bilim” ve “kütüphanecilik” hem Balkan ülkeleri arasında hem de uluslararası 
düzeyde işbirliği çalışmalarını başlatmak ve geliştirmek için sağlam bir zemin oluşturmaktadır. Bu 
doğrultuda geliştirilecek her türlü işbirliği çalışmaları Balkan ülkeleri arasındaki birlik ve beraberlik 
köprülerini atacak ve Balkan öz kimliğinin oluşmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Kısaca söylersek 
Balkan imgesi birbirimizden ayrılamayacağımız kültürel ve akrabalık bağlarını net bir şekilde ifade 
eden ortak bir dostluğun ve kader birliğinin adıdır. Balkan ülkeleri birbirleriyle öyle yoğrulmuştur 
ki dış güçlerin bir takım oyunları bölgeyi zaman zaman kaynayan bir kazana dönüştürmektedir. 
Ulu önder Atatürk’te Bölgenin stratejik ve kültürel önemine binaen Balkan Antantı’nı kurmuştur. 
Balkanların birliği ve yakın ilişkileri bölge ülkeleri ve Türkiye açısından son derece hayati bir öneme 
sahiptir. Biz de arşiv ve kütüphanecilik alanında kurduğumuz birlik ile bölgesel düzeyde işbirliği 
modeli oluşturmayı hedeflemiş bulunmaktayız.

Zekeriya KURŞUN
Recep Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Aslında Osmanlı Tarihi’nin ne kadar müşterek alanları 

olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Balkan Kütüphaneler Birliği’nin yaptığı çalışmaların önemli 
bir bölümü her ne kadar güncel olsa da, bizim derdimize şifa olacak nitelikte çalışmalar. Bu yüzden 
kendilerini kutluyoruz. 

Vakıf terminolojisine aşina olmayanlar için mülhak ve mazbut vakıflar ifadesi garip gelebilir ama 
iyi ki böyle bir derneğimiz var. Bu dernek adına Nazım Siyavuşoğlu konuşacaklar.
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Hicretin III. Yüzyılından itibaren Endülüs’ten Endenozya’ya, Orta Asya’dan Güney Afrika’ya 
kadar uzanan geniş İslam Coğrafyasında yaşayan vakıflar, toplumların içine kök salmış en 
sağlam kurumlardır. Bu geniş coğrafyada özellikle vakıf cenneti denilen Osmanlı’da, vakfiye 

ya da vakıf senetleriyle tesis edilip dua ve beddualar ile nasiplendirilen bu kurumlar, ülkemizin tarihi 
varlığının, sosyal ve kültürel köklerinin en sağlam kanıtlarıdırlar.

Yerküre üzerindeki en uzun soluklu devletler; tarihini, medeniyetini ve ekonomisini kendi değer 
yargıları çerçevesinde oluşturmuş ülkelerdir. Tarihini ve medeniyetini öncelikle kendi uhdesinde yaşa-
yan ve yaşatan bu devletler; fiziki, siyasi ve ekonomik yapıları ne olursa olsun, değer yargılarını  başka 
coğrafyalara taşıyarak ekonomik ve kültürel varlıklarını kabul ettirmişlerdir. Osmanlı Devleti de tarihi 
kökenlerinden gelen vakıf kurumu sayesinde, temel kriter olan hoşgörü anlayışı ile sosyo-kültürel, 
ekonomik, siyasi ve dini varlığını yaşatmış, yaygınlaştırmış ve korumuştur. 

Osmanlı Devleti, sosyal devlet ve hoşgörü anlayışı neticesinde oluşturulan vakıf medeniyeti eliyle 
insanlık tarihine imzasını atmıştır. Bu anlayış sonucunda ortaya çıkan vakıf mirasımızın en önemli-
lerinden birisi de Hürrem Sultan Vakıflarıdır. Bu vakıflar Avrupa, Asya, Afrika ve tüm dünyada sür-
dürülen akademik çalışmalara önemli bir temel teşkil etmektedir.  Yönetimi için Kapı Ağası Vakıflar 
Nezareti kurulan Hürrem Sultan vakıfları Bulgaristan’dan Kudüs, Mekke ve Medine’ye kadar geniş bir 
alana yayılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın Hasekisi (Eşi) Hürrem Sultan, Mimar Sinan imzasıyla, 
cami ve medreselerden su yollarına kadar çok çeşitli hayratlar yaptırıp vakfederek, devletin şefkatli 
yönünü göstermenin yanı sıra günümüzde hala yaşayan kültürel mirasımızın önemli bir mimarı olarak 
da tarihe geçmiştir. Oysa ki; tarihimize ve kültürümüze muhalif olanlar, dönemin muhteşem yapısını 
ve kaynak bilgilerini tahrip edemediklerinden, padişah kadını sultanlara ulviyetten uzak gıybette bu-
lunmakta, avam düzeyde magazinleştirmekte ve iletişim araçlarını maddi menfaatleri doğrultusunda 
kullanarak dış dünyayı yanlış bilgilendirmekte ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ise tarihin-
den ve kültüründen kopartarak ötekileştirmektedirler. Sosyo-kültürel tarihimiz için bu denli önemli 

Nazım SİYAVUŞOĞLU
Mülhak ve Mazbut Vakıflar Derneği
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olan, sultanlar ve devlet erkânı eliyle vakfedilen topraklar üzerinde kurulu kutsal birikimin, vakıf ul-
viyeti içinde, yabancı akademisyenlerin de katkılarıyla incelenmesi ve yeniden yazılması geçmişimize 
karşı borcumuz ve geleceğimize karşı ise milli görevimiz olmalıdır. 

Tarihimize ve kültürümüze karşı sorumluluğumuzu yerine getirebileceğimiz en önemli yer ise 
bunların delillerini ihtiva eden arşivlerimizden geçmektedir. Arşivler devletin kültür kaynakları ve ha-
zineleri mesabesindedir. Tarihi değeri olan eski yazılı cedid-vakıf defter ve belgeler ile yurtiçi ve yurt 
dışında tesis edilmiş mülkiyetlerin Türkçeye tercümeleri büyük önem arz etmektedir. Bu belgeler mera, 
yaylak, kışlak ihtilafları ile köylerin kadimlik ve muhdeslik hususlarının tespitinde bugün dahi mesnet 
teşkil etmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez arşivinde bulunan tapu tahrir defterleri 
başta olmak üzere ruznamçe, cebe, kal’a ve mustahfızan, derdest, yoklama defterleri ile sultanlarin, ve-
zirlerin, validelerin vakfiyeleri gibi 2334 Ciltten oluşan hazine ve belgelerin, taşıdıkları önem itibariyle 
tanzimleri yapılarak dijital ortama aktarılmaları yararlı olacaktır.

Sosyo-kültürel tarihimiz açısından büyük önem arz eden vakıf mirasımız açısından önemli bir 
husus mülhak ve mazbut vakıflar meselesidir. Vakıf Arşiv Yönetim Sistemi (VAYS) Projesine Osmanlı 
coğrafyası ve yurtiçindeki arşivlerde tespit edilen vakıfların girişi vesilesiyle mazbut vakıf sayısı artma-
ya devam etmektedir. Kurumsal bildiri ve anlatımlarda mazbut vakıfların sayısı 42.000 adet olarak gös-
teriliyorsa da vakıf artışları Osmanlı Coğrafyasındaki arşivlerde tesbit edilenler ile vakıfların nüvesini 
oluşturan mülhak vakıfların çeşitli gereklilikler doğrultusunda mazbutlaştırılmaları sonrası 42.000 ra-
kamına ulaşılmış olup, çeşitli arşivlerden tespit olunan 2000 vakfın işlemleri tamamlandığında 44.000 
adet olacak olan mazbut vakıflarımızın  sayısı, yeni tespitlerle büyümeye devam edecektir. Mülhak 
vakıflar ise bugün için resmi beyan ve kayıtlarda 281 adet olarak belirtilmektedir.  Bu sayı İmparatorluk 
dönemi içinde on binlerle ifade olunmakla birlikte 1960’lı yıllarda 6000 civarına düştüğü kurumsal  
anlatılardan da anlaşılmaktadır.

Kurucusu tarafından tesis edilmiş bir vakfın zaman dilimleri içinde çokça vakfiye senetleri ola-
bilir. Burada en büyük tehlike, mülhak vakfın mazbuta alınması sırasında vakfın sac ayakları olan 
kısmının başka ülke topraklarında olmasıdır. Başka ülkelerde bulunan vakfın mülkiyet bağlantısı, yal-
nız vakfın mütevellisi olan sulbü ile yürütülebilmektedir. Yurtiçi kazanımları düşüncesi içinde daha 
önceleri mazbut vakıflar arasına alınmış ve/veya alınması düşünülen mülhak vakıfların bu yönünün de 
dikkate alınması yararlı olacaktır. 

 Günümüze intikal eden vakıflar, ister mazbut ister mülhak olsun ilk geldileri itibariyle birbirleri-
nin ayrılmaz parçaları olarak, duaları ile devletimize vücut sağlayan hayat kaynaklarımızdırlar. Dev-
letimiz tarafından mülhak konumları hassasiyetle muhafaza edilen vakıfların, gereklilik halinde maz-
buttan ilk geldisi mülhaka dönüştürülerek sulbü tarafından idari katkılar himayesinde yönetilmeleri 
devletimize büyük yararlar sağlayabilir.

Bir başka ülkenin iç hukuk yolu ile ilk mülkiyet kazanımını gerçekleştiren vakfımızın bu başarısı 
istikrarlı çalışmanın ilahi sonucudur. Bu çalışma, Rodos Adası’nda kurulu bulunan Sadrazam Kaptan-ı 
Derya Melek Mehmet Paşa Vakfının evladı ve mütevellisi babam (merhum) Feridun Siyavuşoğlu ile 
2000 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü ile vakfın en genç mütevellisi olarak 18 yaşında görevi üstlenen 
oğlum Levent Siyavuşoğlu önderliğinde yapılmıştır. Babamın ve oğlumun vekilleri olarak, Rodos çalış-
malarımın başlangıcından bu güne yakın ilgi ve desteklerini her zaman yanımda hissettiğim Prof. Dr. 
Nevzat Yalçıntaş ile eski Vakıflar Kanunu’nun kısıtlı imkânları içinde dahi bizlere bahşettikleri manevi 
destek ve katkılarını sürekli yanımda hissettiğim  Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, Dışişleri Bakanlığı-

mıza ve Rodos Başkonsolosluğumuza şükranlarımı arz ediyorum.

Rodos ve İstanköy Adasında bulunan Türk vakıfları 1980 tarihli ve 1091 sayılı yasayla düzenlenen 
Batı Trakya vakıfların kapsamına girememektedir. Çünkü yasa yalnızca Batı Trakya’da bulunan Müslü-
man Türk azınlığa ait vakıflardan söz etmektedir. Türk azınlığa yönelik pozitif önlemler olarak tanım-
lanan uygulamalara karşın Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türk azınlık haklarını garanti altına alan bir 
antlaşma yoktur. Bu durum ise vakıfların yönetiminden eğitime kadar pek çok alanda sorun getiriyor.  
Rodos ve Oniki Adalarda yaşayan varlıklarımız özellikle Osmanlı ve öncesi Türklerin Kültür mirası 
tarihi dokular ile bu dokuların temsilcileri hızla asimile edilmeye çalışılan soydaşlarımızın sıkıntıları 
büyüktür. En büyük hasretimiz azınlık olarak dahi tanımlanmayan, sudan sebeplerle vatandaşlıktan 
çıkarılan Türk ahalisinin okuma ve ibadet özgürlüğü gibi haklarının korunmasıdır. İtalya dönemde ilk 
iş olarak Rodos Türklerinin (Osmanlıca) olan nüfus ve tapu belgesi gibi resmi evraklarını imha ederek 
İtalyancaya dönüştürmüş. Bu nedenle Rodos’ta bütün resmi işlemlerde Sadrazam Kaptan-ı Derya Me-
lek Mehmet Paşa vakfiye tapuları da dâhil olmak üzere bütün resmi belgeleri İtalyanca olarak görmek 
mümkün. Amerikalı Tarihçi Prof. Dr. Heaty Lowrey’nin “Balkanlarda Türk ve Osmanlı izleri siliniyor, 
ancak İstanbul da Bizans izleri titizlikle korunuyor” ifadeleri Türkiye için onur verici bir değerlendir-
medir. Ancak, Türkiye’de Rum kiliseleri restore edilirken, Rodos ve Oniki Adalardaki eserlerimiz de 
restore edilmelidir. Rumlar gelip Fener kilisesinde özgürce ayin yapabiliyorlarsa ki, bu bir insanlık ge-
reğidir, Müslüman Türk vatandaşlarımız da Rodos ve Oniki Adalar’da bulunan camilerimizde özgürce 
ibadet ile Türkçe eğitim yapabilmelidir. İmparatorluk tarihimiz ile öncesi Türk/Kültür varlıklarımız 
sistemli olarak yok edilmeye çalışılmaktadır. Bir AB ülkesi olan; Yunanistan’ın demokratik olmayan 
keyfiyet içinde kültür değerlerimizi asimile etmesi asla kabul edilemez.

Rodos’un tek ibadete açık camii olan İbrahim Paşa Camiine Kıbrıs harbinde yerli halk tarafın-
dan atıldığı söylenen bomba, betonarmesi sağlam olan camiye fazlaca hasar vermemiş. Şehrin içinde 
yakın zamana kadar birçok Camii varken Rodos’ta kullanılabilir durumda yalnızca İbrahim Paşa ve 
Süleymaniye Camileri kalmış. Süleymaniye Camii minaresinin dengesi bozulduğu için yıkılmaya terk 
edilmiş gibi. Minaresine kurulan ahşap iskelesi ile onlarca yıldır Rodos’u ziyaret edenlere, Restoras-
yonu devam ediyor izlenimi vermektedir. Yalnız ibadete açık konumda bulunan İbrahim Paşa Camii 
betonarme minaresiyle sağlam görülüyor.

Sayın Aydın İdil ile birlikte 1987 yılında ziyaret ve temaslarda bulunduğumuz Rodos ve Oniki Ada-
lar Vali ve Belediye Başkanlığı görevlerinden emekli Ortaçağ Mimari Mirası Koruma Derneği Başkanı 
ve UNESCO daimi üyesi Dr. Stavros  Avgustakis’e ziyarette bulunduk. Ziyaretimizin büyük bölümü 
Süleymaniye Camii’nin eğrilen minaresinin yenileme çalışmasıyla ilgiliydi. Onarım projemize desteği-
nin yanı sıra Rodos’un gizli hazinesi Müslüman Türk Kütüphanesinin kültürel miras olarak UNESCO 
tarafından koruma altına alınmasına yönelik talebimiz ikili görüşmelerimizde itibar görmüştür.  

Bizzat şahsımın nezaretinde Vakfımız tarafından yürütülen çalışmalarla, Rodos Adasında Yunan 
Devleti’nce el konulan Osmanlı Dönemi vakıf mal varlığı geri alınarak ülkemize armağan edilmiştir. 
Cumhuriyet Tarihimizin boyunca ülkemiz dışında, bulunduğu ülkenin iç hukuk yolu ile ilk defa bir 
mülkiyet davası kazanılmıştır. Bu kazanımın gururunu yaşayan vakfımızın başarısı Rodos Adasında 
bir tez niteliğinde kabul edilmiş ve Yunanlı yargıçlarca da  takdirle karşılanmıştır.

Uzun bir zamandır sürdürdüğümüz çalışmalar ve mücadeleler bizlere göstermektedir ki; her böl-
geden yetişmiş Osmanlıca Türkçesi’ni iyi bilen, konusunda deneyimli teknik elemanların birlikteliğiy-
le, defter ve belgelerin tamamının, yeniden yapılanma içinde tasniflerinin sağlıklı yapıya kavuşturul-
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masında büyük yararlar vardır. Ayrıca, kurumların işbirliğiyle taşra arşivlerin de çuvallar içinde pert, 
fersude vaziyette bulunan defter ve belgelerin, merkez kayıtlar ile karşılaştırılıp, kurtarılması ve birleş-
tirilmesinde büyük fayda vardır. Aynı şekilde, Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde bulunması gereken 
ancak mevcudiyetine vaziyet edilemeyen bilgi ve belgelerin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 
teminine büyük ihtiyaç vardır. Yine, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivi ile bölge arşivlerinde bu-
lunan Mahlûlat Defterler, Temessük Defterleri, Defteri Hakkaniler, Yoklama Defterleri gibi belge ve 
bilgilerin arasındaki kopukluğun, ilk geldisinden bu güne değişiklik aşamalarını gösterir şekilde bağ-
lantılanarak ivedilikle araştırmacıların bilgilerine sunulması gerekmektedir. Bunlarla birlikte, eski ve 
yeni Vakıflar Kanunu ile Medeni kanun gibi çeşitli kanunların vakıfla ilgili maddeleri, zaman aşımı hu-
susları, vakıf akarlar, munzam ve fevkalade müruru zaman hususları boşluk bırakılmadan eksiklikleri-
nin giderilmesi ile kurumlararası diyolog ve teknik veri paylaşımlarının ihyasına  büyük ihtiyaç vardır. 

Bu sözünü ettiğim eksikliklerin bir an önce giderilmesinin neden gerekli olduğunu tecrübelerimiz-
le sizlere aktarmalıyım. Malumunuz, Kadastro çalışmalarının yapıldığı bölgelerin hudutları, ehil olma-
yan bilirkişi marifetiyle, sahipsizden işlemle vakif mülkiyeti hazineye ve/veya işgalciye terk olunduğu, 
tapu arşivlerinde yaptığımız çalışmalarda tespit olunmuştur. İzmir’in Çeşme ilçesinde üst düzey yöne-
tici ve kurum çalışanlarımız ile birlikte bölgesel arazi aplikasyonu başta olmak üzere tapu arşivlerinde 
vakıf mülkiyetlerinin tespiti yönünde çokça çalışmalarımız oldu. Uzun yıllar, Tapu arşivinin elverişsiz 
koşulları içinde 4-5 defterden vakıf senedi bilgilerinin ilk geldisine ulaşmak için, anahtar konumunda 
olan zabıt varaka defterleri çokça arandı. Kadastral çalışmalarda sahipsizden işlemle gösterilmeyen 
belgeler (!) Tapuların nevi hanelerine aktarıldı. Vakıf olduğu ispat olunan tavize tabi yerlerin tahsil 
olunan paraları, Mahkemelerin bilirkişisi olarak kabul gören ve Osmanlı Vakıf Hukukunu farklı şekil-
de yorumlamış bir bilirkişinin, raporu doğrultusunda V.G.M.’lüğü talimatı gereği, taviz tahsilâtları’nin 
geri ödemeleri yapıldı. Bu konuda önemli bir hususu belirtmeden geçemiyeceğim. Dönem itibariyle 
Kadastral çalışmalar iki boyutlu olarak yapılabildiği ifade olunmakla birlikte, Mülkiyet üstünde veya 
altında, mülkiyete tabi olan üç boyutlu hak ve kısıtlamaların kaydedilemediği, yasal durumları belir-
lenemeyen mülkiyetler için bilirkişiler, kadastral eksikliğin yarattığı boşluktan yararlanarak, tek taraflı 
olarak Vakıf mülkiyetine zarar verebilmektedirler. Devletin büyük kayıplara uğratıldığı dönem öncesi 
çalışmalarda, yıllar süren tarifi imkansız yorgunluklarımız oldu. Örneğin; vakıf çalışanları o ulviyetli 
insanların çalışmaları inanılmazdır. Bir çok bölgede olduğu gibi, vakıf menfaatine ve hukukuna bilirki-
şi kimliği ile tek taraflı işlem yapıldığı tezi ve bahanesiyle, haksız olarak suçladıkları V.G.M.’nün aksine 
ne yazık ki, vakıf hukukunu kendi menfaatleri uğruna görmezden gelerek büyük zarar veren bilirkişi-
lere, sığındıkları madde ve boşluğunu yakaladıkları husus neyse (!) Emeklerimi ve hakkımı helal ediyo-
rum. Ancak vakıf ulviyeti ve hakkaniyeti duygusuyla, uzun yıllar tapu bölge arşivlerinin loş ve olumsuz 
koşullarında pert, fersude durumunda olan, Osmanlıca kayıtlar üzerinde özveriyle çalışan, vakıf men-
subu vazifeşinaz insanların duygularını bilemem ama dilerim bir gün, onlar da haklarını helal ederler! 
Vakıflar Genel Müdürlüğü kendisine yapılan haksızlığın geri dönüşümünü mutlaka sağlamalıdır.

Üzerinde durmak istediğim diğer bir önemli husus zilyetlik meselesidir. Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan mülkiyet mirası olarak kalan topraklar, Türkiye Cumhuriyeti adı altında devleti-
mize zimmetlenmiştir. Tapu dediğimiz belgeler ise, zimmetin kime ait olduğunu gösterirler. Tedavül ya 
da geldi kayıtları belgelerle ispatlanmış gayrimenkulün malikine aidiyeti gerçeğinin, üzerinde bulunan 
zilyed tarafından yok edilmesi düşünülemez. Bu cümleden olarak,  20.02.2008 tarihinde kabul edilen 
yeni 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 23.maddesi de, Zilyedlik Yoluyla Kazanma başlığı altında: “Va-
kıfların malları üzerinde zilyedlik yoluyla kazanma hükümleri uygulanmaz” kuralını benimsemiştir. 
Ne var ki, hem 743 sayılı eski Türk Medeni Kanunu’nun 638, 639.maddeleriyle ve hem de 5737 sayılı 
yeni Türk Medeni Kanunu’nun 712, 713.maddeleriyle, kanuni bazı şartların varlığı halinde, zilyedlik 

suretiyle mal kazanma yolu açılmıştır. Eski Kanun döneminde adi ve fevkalâde müruruzaman olarak 
belirtilen bu kurumlar, yeni dönemde “Kazandırıcı Zamanaşımı” ve “Olağanüstü Zamanaşımı” şek-
linde ifade edilmiştir. Her iki türlü zamanaşımı ile mal kazanma ya da tescil hakkının şartları farklı 
olmakla birlikte, ister tapulu-ister tapusuz olsun, zilyedin iyiniyetli bulunması ortak bir unsur olarak 
görülmektedir.  Türk Medeni Hukukunun mal iktisabı konusunda en önemli unsur olarak “iyi niyetli” 
benimsemiş olmasına rağmen, Vakıflar Kanunu’nun yukarıda açıkladığımız istisnaî hükmü sebebiyle, 
vakıf mallarının bu tescil hakkından dolayı yok olması, zarar görmesi pek muhtemeldir. Kanuni şartla-
rın bir araya gelmesi ve ispatı halinde, her türlü vakıf mallarının elden çıkarılması tehlikesi karşısında; 
bunların vakıf malvarlığına kazandırılması ya da iadesi için kanun koyucunun (Osmanlı’dan gelen 
vakıf mirasının önem ve ulviyeti bakımından) gereken ilgi ve hassasiyeti göstermesi şarttır, kanaatin-
deyiz. Her şeyden evvel, bu tarihi mirasın ihyası ve korunması için kanuni engellerin kaldırılması ve 
vakıf mallarını kazanma yolunun, tereddüde yer vermeyecek şekilde açılması lâzımdır. Bu görev yerine 
getirilmeden, kanayan bir yara olarak zilyedlikle kazanılan ya da tescil ettirilen vakıf mallarının iadesi 
konusunda kanun uygulamalarında şüphe ve tereddütler doğabilecektir. Halen yürürlükte olan genel 
iktisap hükümleri ve vakıf malları ile ilgili yukarıda bahsi geçen özel hüküm karşısında; mahkemelerin, 
hukuk bilim adamlarının ve yorumcularının doğru yolu bulabileceklerini düşünmekteyiz.

Benim panel vesilesiyle iletmek istediğim bir önerim de vakıf üniversiteleri ile ilgilidir. Kurucuları 
tarafından tesis olunan ve vakıfların engin nimetlerinden faydalanan vakıf üniversiteleri, vakıf mev-
zuatında tarihi derinliklere vâkıf, Osmanlı Türkçesi başta olmak üzere eksikliği duyulan hususlarda 
ihtiyaca cevap verecek elemanlar yetiştirmek üzere, bünyelerinde, mutlaka bir bölüm açmalıdırlar.

Mülhak ve Mazbut Vakıflar Derneği olarak bizim en önemli amacımız, tarihimizin sessiz tanıkları 
kutsal emanetlerimiz ile bu vakıfların temsilcileri evlatlarını, gelecek nesillere özen ve sağlıkla intikal 
ettirebilmek, ülke kültürlerimize renk katan vakıflarımız ile ülkemiz koordinasyonunu sağlamaktır. 
Geniş kültür mozaiği çalışmalarımız içinde, devletimizin ön gördüğü Modern Türkiye kavramına katkı 
sunan Vakıflar Genel Müdürlüğü ile kurumunuzun değerli projelerine hakkaniyet ölçülerinde destek 
olarak katkı sunmaktır. 

İçinde bulunduğumuz bu Kongre, yaşadığımız ve ait olduğumuz Osmanlı kültür coğrafyasında, 
Osmanlı ve Türk arşivlerini uluslararası bir kongrede buluşturmakla dünyanın en büyük arşiv aka-
demisini oluşturmuştur. Türk ve dünya bilim insanları bu arşivler sayesinde ortak bilim ve hafızada 
buluşabilir, daha reel çalışmalar yapabilirler. Bu görkemli organizasyonu düzenleyerek, Osmanlı coğ-
rafyasındaki tarihin sessiz tanıkları olan kutsal emanetlerimizi bizlerle buluşturanlara sonsuz teşekkür-
lerimi arz ediyorum. 
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İzniniz olursa, mümkün olduğunca kısa tutmak suretiyle ORDAF’tan, ORDAF’ın faaliyetlerinden 
bahsetmek istiyorum. Yani kültürel arşiv mirasımızla ilgili katkılarımız ne olmalı, sorunlarımız nedir, 
tekliflerimiz nelerdir? konusunda sadece başlıklar halinde bir kaç hususu arz edeceğim. Derneğimiz 
çok eski bir dernek olmamakla birlikte, üyelerimiz bu alanda çalışan çok eski ve tecrübeli araştırmacı-
lardır. Amacı, başta Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’da bilginin dolaşımını sağlamaktır. Ama tabi bilginin 
dolaşabilmesi için önce üretilmesi gerekiyor. Dolayısıyla aynı zamanda bilginin üretilerek dolaşımını 
sağlamak. Bu maksatla hem ülkemizde Ortadoğu ve Afrika üzerinde çalışan akademisyenler hem de 
yurt dışında bu alanda çalışan başta Ortadoğu ve Afrika ülkeleri olmak üzere pek çok akademisyen bu 
derneğin üyesidir. Benim bireysel olarak Ortadoğu ile olan ilgim yaklaşık 30 yıldır devam etmektedir. 
Hem bu 30 yıllık tecrübede gördüklerim hem de ORDAF’a gelen müracaatları değerlendirdiğimde 
şöyle genel başlıklarla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bir kere arşivimizi tanımak ve arşivimiz-
den istifade etmek isteyen genel araştırmacılar, tarih araştırmacıları bizlere başvuruyor ve yol yordam 
göstermemizi istiyorlar. Tabi burada biz tecrübelerimiz ışığında kendilerine mümkün mertebe yol gös-
teriyoruz. Fakat maalesef müşterek tarih araştırma konusundaki Sayın Abdülcelil Temimi’nin de ifade 
buyurduğu metodoloji yoksunluğu, hem yapılan çalışmaları verimsiz kılmakta hem de kısırlı hale getir-
mektedir. Özellikle Ortadoğu ve Afrika’dan gelen araştırmacılar master ve doktora için gelmektedirler 
ama daha sonra onları göremiyoruz.  Master ve doktora seviyesinde ne Osmanlıca öğrenebiliyorlar ne 
de Osmanlı arşivlerini öğrenebiliyorlar. Bu onların hatası değil, bizlerin yönlendirme yeteneksizliğimiz 
olarak görülmelidir ve buna göre bir çalışma yapılmalı. Ben aramızda da bulunan Sayın Muhammed 
El Kureymi ile birlikte körfez tarihiyle ilgili körfez kaynaklarıyla ilgili bir eser yayınladım. Lübnan’da 
yayınlandı. O yayınlandıktan sonra o bölgelerden (Körfez’den) Türkiye’ye gelen araştırmacıların sayısı 
sanırım iki katına çıkmıştır. Dolayısıyla, bu tür çalışmaların metot dahilinde yapılması gerekiyor. Bize 
gelen sorunlardan bir tanesi sınır sorunları, yani ülkeler arası sınır sorunları ile ilgili belgeler. Bu çok 
önemli bir konu. Sayın Halit Eren Bey’de değindi. Bu konuda bugüne kadar Türkiye’de bazı belgeler 
sunulmak suretiyle bazı sorunlara çözüm bulunmuştur. Şu anda bunu ORDAF yapmak istiyor ama 
aranızdan sizlerin de katkı vermeleri lazım. Sınır araştırmaları merkezleri olması lazım. Çünkü bu iş 

Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN 
Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği 
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sadece harita çıkarmakla bitmiyor. Daha derin daha fazla çalışmaların yapılması gerekiyor ve bu ko-
nuda bizim bir takım ön çalışmalarımız var. Ve çok önemli, çünkü Osmanlı Devleti’nden ayrılmış olan 
bu coğrafya da hem kendi aralarında hem hinterlandı olan diğer ülkelerle bir çok problemi var ve biz 
maalesef Türkiye’de Osmanlı Devleti’nin ne en dış sınırlarını gösteren sağlıklı bir haritaya sahibiz ne de 
vilayetlerin sınırlarını gösteren gerçek bir haritaya sahibiz. Dolayısıyla bunların çok ciddi bir şekilde 
ortaya konulması lazım. Bu da tekliflerimizden bir tanesi. Bize gelen müracaatlardan bir başkası, mül-
kiyet sorunları ve özellikle vakıflarla ilgili sorunlar. Tabi bunu bir derneğin halledebilmesi mümkün 
değil yine biz yönlendirme yapıyoruz. Yalnız burada bir problem var. Mesela Tapu Tahrir Defterleri 
pek çok araştırmacı tapu belgesi olarak görüyor. Hayır. Tapu Tahrir Defterlerini neşretmek de onlara 
sadece bir neşir kazandırır. Tapu belgesi değildir elbette. Onun üzerinde çalışmak lazım, sonuçlar çı-
kartmak lazım ve teklifimiz özellikle İngilizce ve Arapça olarak tapu tahrir defterlerinin incelenmesi 
konusunda bir rehberin hazırlanması lazım. Ama bunun yapılması için bunu bizim üretmemiz lazım. 
Çünkü Türkiye’de de genellikle bu alanda yapılan çalışmalar sadece transkripsiyondur. Transkripsiyon 
bu meselede birinci aşamadır. Diğer aşamalara geçmemiz gerekiyor. Yine bize gelen sorulardan bir 
tanesi, aile ve nesep araştırmaları. Bu Osmanlı arşivlerinde herkes şunu zannediyor; herkesin atası, 
babası arşiv kayıtları içinde bulunuyor. Hatta birinci babası yani, daha doğrusu dedesi değil bir kaç 
nesli bulabileceğini düşünüyor. Bunun böyle olmadığını Osmanlı kayıtlarının nesep araştırmaları için 
çok önemli kayıtlar olduğunu ama yöntem gerektirdiğini anlatmamız gerekiyor. Bunun için benim 
şahsi bazı çalışmalarım var. Tarihi coğrafyayla birleştirmek gerekiyor. Yılmaz Bey sabahleyin değindi. 
Yer, şahıs isimleriyle, onomastik çalışmalarla birleştirmek gerekiyor. İnterdisipliner bir çalışma istiyor 
ve dolayısıyla bu talepler var Osmanlı coğrafyasından ama biz sadece kendi ilgimiz çerçevesinde cevap 
verebiliyoruz. Burada çok önemli iki meseleye daha değinip konuşmamı tamamlayacağım. Bütün bu 
talepler doğal olarak bir belge sirkülasyonunu sağlıyor. Yani Osmanlı Arşivlerinden, Tapu Kadastro 
Arşivleri de bunun içinde, fotokopileri yapılıyor ve bu coğrafyada dolaşıyor. Bunu alanlar da Osmanlı 
Tarihi yaptıklarını zannediyor ki, hiç öyle değil. Bir çok belge mahzenlerde terk edilip unutuluyor ve 
yeni bir idareci geliyor ve yeniden buradan fotokopi alınıyor. Aynı kurum aynı belgeyi on kere çektir-
tiyor. Bu bizim dosyalarımızın on kere fotokopi makinesine girmesine sebep oluyor. Bunun mutlak 
surette takibinin yapılması gerekiyor. Bununla ilgili bir takım çalışmaların yapılması gerekiyor. Aynı 
kuruma aynı alanda defalarca belge vermenin anlamı yok. Bizim önerimiz, bu insanlar belge fotokopisi 
almasınlar, gelsinler beraber çalışalım, uzman yetiştirsinler. Bu belge sirkülasyonunun yanında çok 
önemli iki sorun: Biri restorasyon sorunu. Türkiye’de Tapu ve Kadastro Arşivimiz de dahil olmak üzere 
evet iyi çalışmalar var. Ama maalesef uzmanlar yeterli değil. Sayın Hocamın ifade ettiği gibi özel üni-
versitelerin vakıf mevzuatıyla uğraşırken aynı zamanda restorasyon bölümlerine çok büyük bir yatırım 
yapmaları gerekiyor ki, bu coğrafyadaki insanların mahalle arşivlerini de restore edelim. Bizden intikal 
edenler de restore edilebilsin. Bu da çok önemli bir sorun. Sanıyorum burada Tapu ve Kadastro’ya da 
belki eğitim kurumu olma açısından önemli görevler düşüyor. Yani Osmanlı Coğrafyasının herhangi 
bir yerinden kendilerine müracaat edildiğinde eğer imkanları varsa eğitime açsınlar kendi restorasyon 
atölyelerini. Son olarak en büyük sorunlardan bir tanesi belge sahteciliği. Çok ciddi bir sorun. Bize 
müracaatlar, bu belge otantik mi değil mi, sahte mi değil mi şeklinde oluyor. Veya biz bir şekilde duyu-
yoruz. Bu, yukarıda saydığım ana maddelerde duyulan ihtiyaçtan dolayı. Bu sahteciliğin önünü almak 
epeyce zor. Detaylarına girmeyeceğim. Çünkü çok fazla örnekler var. Ama burada esas olan şu: Tür-
kiye, belgeleri komple şekil olarak değerlendirebilecek uzmanlara muhtaç. Yani mürekkep, kağıt, yazı, 
dönem, içerik. Bunları birlikte yapabilecek hiç bir yerimiz yok. Üstelikte kağıdın özellikle mürekkebin 
de dönemsel olarak kıymetli olduğunu düşündüğünüzde. Şimdi kriminoloji çok gelişmiş. Makinelerde 
test ediliyor ama belge bozuluyor. Eğer orijinal ise! Bundan kaynaklanan sorunlar var. Dolayısıyla, 
doğrudan doğruya kağıda dokunduğunda, mürekkebe baktığında, içeriğine baktığında bunu anlayabi-
lecek uzmanları yetiştirmemiz gerekiyor. Çünkü, hakikaten, sayısını söylemek mümkün değil ama çok 

yaygın bir belge sahteciliği var. Ve ilginçtir, bu sahte belgeler sadece insanlar arasında dolaşmıyor. Vakıf 
veya tapu tescillerinde değil, uluslararası sınır sorunlarında bir devlet sahte bir tomar belgeyi Adalet 
Divanı’na veriyor. Bunlar benim delillerim diyebiliyor. Bu boyuta ulaşmış. Dolayısıyla, bu alanda da ça-
lışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Konuşmamı burada bitiriyorum. Ama Abdulcelil Bey bir 
şeyler ilave etmek istiyor. Belki diğer konuşmacılarımız da birer dakika bir şeyler eklemek isteyebilirler. 
Ayrıca, salondan sorular varsa onları da alabiliriz. Önce Sayın Temimi’ye sözü veriyorum.

ABDULCELİL TEMİMİ
Vakıfların çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak, şu anda ihtiyacımız olan şey şu: Strateji 

ortaya koymamız gerekmektedir. Şunu düşünüyorum: Özellikle bizim önümüzdeki ilk şey arşivleri-
mizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Mühimme Defterlerini örnek alalım. Yaklaşık olarak üç yüz tane 
ferman aldım. Bunu Türkçeden Arapçaya, Türkçeden Fransızcaya çevirdim. Ve bu konu ile ilgili de ki-
tap yayınladım. Üç yüz tane ferman bize ne kazandırıyor. Bu aslında çok büyük bir devrim niteliğinde. 
Ekonomik hayatla ilgili olarak, imparatorluktaki genel sosyal hayatla ilgili olarak bize çok fazla bilgi 
sağlamakta. Bizim bunları kullanma olanağını ele almamız gerekiyor. Başbakanlık Arşivi ile ilgili ola-
rak da yapılması gereken çok iş var. Evet vakıflar gerçekten çok önemli ancak, Başbakanlık Arşivi’nden 
de çıkartacağımız çok şey var. Bunu da öncelikli sıraya almamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum.

Zekeriya KURŞUN
Sorunuzu kime soracağınızı da belirtmek üzere şimdi sorulara geçiyoruz. Prof. Dr. Mihai Maxim. 

Buyurunuz.

Mihai MAXİM
Müsaadenizle tekliflerde bulunacağım. Benim birinci teklifimi zaten Sayın Prof. Dr. Temimi söy-

ledi. Başta Başbakanlık Osmanlı Arşivleri olmak üzere bir çok kurumun maddi ve ilmi gayretleriyle, 
uluslararası müşterek gayelerimize hizmet etmek üzere tekrar mühimme defterlerini neşretmek lazım. 
Birçok üniversitede yapılan tezlerde artık çevirileri de hazırdır. Kolay bir iş bu. İkincisi, uluslararası or-
tak çalışmalarla tapu tahrir defterlerini gösterdiğiniz metotla neşretmeye başlamamız lazım. Üçüncüsü 
ise, mutlaka genç uzmanları hazırlamamız lazım. Burada yine Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nin bay-
rağı taşıması lazım. Ben Türkiye’ye ilk defa 1969 senesinde Prof. Ömer Lütfi Barkan’ın başkanı olduğu 
Osmanlı Arşivi Araştırmaları Uluslararası Komisyonu çalışmaları çerçevesinde burslu olarak geldim. 
Bunun gibi uluslararası komisyon çalışmaları içersinde bizim gençlere imkanlar vermemiz lazım. Os-
manlı paleografyası kurslarını mutlaka hazırlamamız lazım.

Zekeriya KURŞUN
Teşekkür ederim Sayın Profesörüm. Zaten bir kapanış oturumumuz olacak. Orada teklifleri tekrar 

ele alabiliriz. Tekrar çok teşekkür ederim. Kendisi Balkanlar’da bir abide, tıpkı Abdulcelil Temimi Bey 
gibi. Kendisi burada. Kendisinin icat ettiği bir terminoloji ile Osmanoterapi yaptı. Sağolsunlar. Biz bu-
rada Tapu ve Kadastro Arşivi’nin misafirleriyiz. Bu yüzden Başbakanlık Arşivi’nin ne yapacağını değil, 
daha çok Tapu Kadastro’nun ne yapabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Eğer varsa soru ve öneriniz bu 
çerçevede bekliyoruz. Buyurun Sayın Genel Müdürüm.

BURHAN ERSOY (Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı)
Öncelikle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nü bu organizasyondan dolayı başta Genel Mü-

dür Davut Bey olmak üzere, organizasyonda görev yapan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. İki kat-
kım olacak. Birincisi, IRCICA adına konuşan Dr. Halit EREN Bey bahsetti. Kosova, Bosna Hersek 
ve Bulgaristan’la ilgili olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak protokol 
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yaptık ve çalışma devam ediyor. Uluslararası böyle bir toplantıda rakam vermenin yanlış olacağını 
düşünüyorum. O açıdan bir uyarım var. Bir diğer konu da, Mülhak ve Mazbut Vakıflar adına konuşan 
arkadaşımızın verdiği rakamlar yanlış. O rakamları basarken arkadaşlar bize sorarlarsa gerçek rakam-
ları veririz. Mazbut vakıfların sayısı 41720, mülhak vakıf sayısı ise 283’tür. Teşekkür ederim.

Zekeriya KURŞUN
Sayın Halit Bey’in bir ilavesi olacak sanırım.

Halit EREN
Herhalde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndendi arkadaş. Mülahazasını anlamadım. Rakam vermenin 

yanlışlığını anlayamıyorum. Biz devletin arşivlerindeki mevcut vakfiyelerin sayısı vermeyeceksek bun-
ları nasıl takip edeceğiz. Her vakfiyenin içinde bile, bu vakfiye Filibeli Ahmet Efendi’nin Vakfiyesi ise 
bile onlarca yüzlerce emlak var. Onları da bulacağız, hepsini takip edeceğiz. Bu bir ilmi araştırmadır. 
Biz bunu tahlil ediyoruz, yayına hazırlıyoruz ve dolayısıyla rakamını da vereceğiz, hangi dilde olduğu-
nu da vereceğiz, hangi bölgeye ait olduğunu da vereceğiz. İlmi gelenekte bu böyledir. 1980’lerden önce 
Türkiye arşivlerindeki statükodaydı bu idari yasakçılık. Bunlar artık kalktı. 

Zekeriya KURŞUN
Teşekkür ederim. Ama burada çok fazla anlaşılmayan bir durum yok. Bu biraz daha teknik bir 

konu. Belki karşılıklı konuşulduğunda daha anlaşılır bir hale gelebilecektir. Ama tabi ki, akademik bir 
yayın yaptığınızda sizin dediğiniz meseleleri de ilave etmek gerekiyor. 

ABDULCELİL TEMİMİ
On sene önce Brüksel’de Strazburg’da Osmanlı arşivleri ile ilgili bir toplantı yapmak üzere davet 

edildim. Bu toplantı sırasında Osmanlı arşivlerinde elli milyondan fazla evrakın Balkan ülkeleri ile il-
gili olduğu dile getirildi. Şunu düşünüyoruz, burayı asla Osmanlı arşivi olarak görmedik, Avrupa arşivi 
olarak gördük. Ben Türklere şunu diyorum: Milli arşivinizle gurur duyun ve bunu koruyun.

Zekeriya KURŞUN
Sizlere sabrınızdan dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu saate kadar sizleri burada tuttuk. Hak-

kınızı helal edin. Tabi ki, çok değerli dostumuz ve panelistimiz Sayın Prof. Dr. Abdulcelil Temimi’ye, 
Sayın Dr. Halit Eren’e, Sayın Recep Zogo Beyefendiye ve kendisine fazla söz hakkı veremediğimiz de-
ğerli konuşmacımız Sayın Nazım Siyavuşoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Bu tartışmaları yarın ve son-
raki gün salonlarda ve lobilerde devam ettirebiliriz. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.

X.OTURUM

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet CANATAR

Doç. Dr. Fatih RUKANCI
Arşiv Belgelerimizin Kanıtsal Değeri: XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı’da Gayr-i Müslim 

Tebaa’ya ilişkin Örnekler

Doç. Dr. Hakan ANAMERİÇ
Oryantalizmin Temel Kaynakları: Türkiye Kütüphane ve Arşivleri

Yrd. Doç. Dr. Abdullah BAY
Cumhuriyet Dönemi Yerel Arşivlerin Durumu: Rize Arşivleri Üzerine Bir İnceleme

Yrd. Doç. Dr. Dündar ALİKILIÇ ve Yrd. Doç. Dr. Malik YILMAZ
Bilgi Merkezi Olarak Taşra Arşivleri: Erzurum Örneği
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“Belgenin ortaya koyduğu gerçek karşısında
her türlü iddia değersiz kalır”

Prof. Dr. Halil İnalcık, 1998.
ÖZ

Herhangi bir belgeye arşiv belgesi niteliği kazandıran belirleyici özellik belgenin kanıtsal 
değeridir. Kanıtsal değer, belgenin üretim nedeni olan resmi faaliyete ilişkin tarafsız ve 
yalın belirteçlerdir. Özellikle tarihsel çalışmalarda kanıtsal değere sahip arşiv belgelerinin 

kullanılması söz konusu araştırmanın nesnelliğini ve kanıtlayıcı gücünü arttıracağı şüphesizdir. Bu 
bağlamda Osmanlı arşiv belgelerinin hem kanıtsal değeri hem de ilgili tarih ve olaya ilişkin detaylı 
bilgiler vermesi Osmanlı arşivlerinin tarihsel çalışmalardaki önemini diğer başvuru kaynaklarına 
göre daha ön plana çıkarmaktadır. Bildiride arşiv belgelerinin kanıtsal değerinin önemine vurgu 
yapılarak, konunun somutlaştırılması açısından Osmanlı Devleti’nde gayr-i müslim tebaaya yönelik 
uygulamalara ilişkin bilgiler veren Osmanlı arşiv belgelerinden örnekler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı arşivleri, kanıtsal değer, arşiv belgesi, gayr-i müslimler.

ABSTRACT
The determining feature that gives any document being an archival document is its evidential 

value. The evidential values are neutral and bare adverbs about the official activity which is the reason 
of the document’s production. To use archival documents with evidential value especially in historical 
studies will increase the mentioned research’s objectivity and proving power. Therefore, because of 

ARŞİV BELGELERİMİZİN KANITSAL DEĞERİ: XIX. YÜZYILIN İKİNCİ 
YARISINDA OSMANLI’DA GAYR-İ MÜSLİM TEBAA’YA İLİŞKİN 

ÖRNEKLER

Doç. Dr. Fatih RUKANCI
Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE
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the Ottoman archival documents’ evidential values and the detailed information in the relevant history 
and events, importance of the Ottoman archives in historical studies becomes more important than the 
other resources. In the paper, the evidential values of the archival documents are emphasized, and the 
examples from the Ottoman archival documents giving information on non-Muslim citizens in the 
Ottoman Empire are given in order to concretize the subject.  

Keywords: Ottoman archives, evidential value, archival value, non-moslems.

Türkiye Cumhuriyeti sahip olduğu Osmanlı arşiv mirası ile hem kendi ulusal geçmişi hem de 
Osmanlı tebaasındaki farklı din ve etnik kökene sahip diğer ulusların tarihindeki karanlık noktaları 
aydınlığa çıkarabilecek potansiyele sahiptir. Bu arşiv potansiyelinin ülkemizin kültürel ve siyasi 
imajının dünya kamuoyunda doğru algılanması ve yalnızca tarihi gerçekler bağlamında tespitlerin 
yapılabilmesi için arşiv belgelerimizin kanıtsal, tarihi ve kültürel değerleri konusundaki farkındalık 
ortaya konulmalıdır. Bu farkındalığın ortaya koyulabilmesi için öncelikle arşiv belgesi, arşivsel değer 
kavramlarının arşivlerden yararlanmak durumunda olan tüm araştırmacılar tarafından bilinmesi gerekir. 
Zira bu iki kavram ve bu kavramların bileşenleri aynı zamanda arşiv belgelerinin araştırmalarda, bugün 
ve geleceğe yönelik aydınlatmalarda ne denli önem taşıdığını gözler önüne sermektedir. Uluslararası 
niteliğe sahip belge hazinemizin kanıtsal, tarihi ve kültürel değerlerinin yansıtıldığı çalışmalar Osmanlı 
arşivlerini işlevi sınırlı ya da işlevsiz bir belge deposu olmaktan kurtaracaktır.

Arşiv belgesi (records), idari ve / veya entelektüel kullanımı nedeniyle saklanıp düzenlenen 
arşivsel değere sahip belge olarak tanımlanmıştır. Osmanlı arşiv belgeleri söz konusu olduğunda 
bu tanımda belgelerin entelektüel kullanım nedeniyle saklanıp düzenlenmesi ön plana çıkmaktadır. 
Tanımda dikkati çeken ancak açıklamaya ihtiyaç duyulan ifade arşivsel değer (archival value) ifadesidir. 
Bu ifade aslında belgelerin varlık nedeni ile bekasının yani gelecek nesillere aktarılma gerekliliğinin 
karşılığıdır. Arşivsel değer belgenin niteliği ve etki alanına göre birçok bileşenden oluşabilmektedir. 
Bu bileşenleri değerlendiren arşiv uzmanı, ulaştığı sonuca bağlı olarak belgenin arşivde hangi süreyle 
ya da süresiz olarak korunması kanaatine varır. Bu kanaatin netleşmesi ise belgeye arşiv belgesi 
niteliği kazandıran yönetsel, kanıtsal, mali, tarihi, kültürel, antik, kendine özgü (manevi), yasal, 
parasal (maddi) birçok özelliğin belgede varlığı ya da geçerliliği ile mümkün olacaktır1. Zira tüm arşiv 
belgeleri aynı neden ya da nedenlerle korunup saklanmazlar. Bazı belgeler, mali, bazıları manevi, 
bazıları da antik değerleri nedeniyle koruma altına alınmışlardır. Arşivciler için belgelerin analitik 
tasnif adı da verilen belgelerin tek tek değerlendirilmesi, onların gerçek değerlerinin tanımlanması ve 
ölçülmesi için gerekli bir uygulamadır. Bu uygulama esnasında karşımıza çıkan en önemli iki değer; 
belgelerin onu üreten kurumların faaliyetleri ve kararlarını belgelemesi anlamına gelen kanıtsal ya 
da belgesel değer, belgelerin şahıslar, yerler ve olaylar hakkında içerdikleri yegâne yararlı bilgiyi 
ifade eden bilgisel değerdir2. Arşivsel değerin bileşenleri olarak nitelenen tüm değerler belgeye arşiv 
belgesi statüsü kazandırabilirse de bunlardan “kanıtsal (belgesel) değerin” ve “bilgisel değerin” arşiv 
belgelerinin kullanımı açısından diğerlerinden daha önemli olduğu görülmektedir.

Kanıtsal değeri bilgisel değerden ayıran en önemli özellik, belgenin üretildiği örgütün (kaynağın) 
resmi işleyişi sonucunda üretilmiş olması yani örgütün kökeni, yapısı, işleyişi ve belirgin işlevleri 
hakkında tartışmasız gerçekleri ortaya koyabilme gücüdür. Dolayısıyla kanıtsal değer taşıyan arşiv 
belgelerine dayalı olmayan tüm araştırma sonuçları yoruma dayalı olacak ve yorumlayan kişinin 
amaç ve ideolojileri doğrultusunda dünya kamuoyuna sunulabilecektir. Bilimsel gerçekler gibi ortaya 
konulup sunulan bu yorumların çürütülmesi çabaları için adres yine orijinal kanıt niteliği taşıyan arşiv 
belgeleridir. 

1 Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü, Hazl.: Sekine KARAKAŞ, Fatih RUKANCI ve Hakan ANAMERİÇ, Ankara, T.C. Başbakanlık 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2009, ss. 4-6.
2 Bruce W. DEARSTYNE, Arşivsel Girişim: Modern Arşivcilik İlkeleri, Uygulamaları ve Yönetim Teknikleri, Çev.: Mustafa Akbulut ve A. Oğuz 
İCİMSOY, İstanbul, [yay. y.]. 2001, s.17.

Osmanlı arşiv belgeleri ait olduğu dönemin hukuki, siyasi, sosyo-kültürel yapısına yönelik 
araştırmalarda taşıdıkları kanıtsal değer itibariyle birinci elden orijinal başvuru kaynakları olarak 
kültürel mirasımızdaki yerini almıştır. Bu mirasın etkin biçimde kullanılarak tarihi araştırmaların 
kanıtlayıcı niteliğine yaptığı katkı başka hiçbir başvuru kaynağıyla mukayese edilemeyecek ölçüde 
kesinlik ve gerçeklik taşımaktadır. Bu konuda Prof. Dr. Halil İnalcık’ın 1998 yılında I. Milli Arşiv 
Şurası’nı açış konuşmasındaki tespit ve görüşleri dikkat çekicidir. İnalcık konuşmasında: “…
maalesef Batıda ve Arap memleketlerinde tarihimizi çok çarpıtan hükümlere rastlıyoruz. Bu tahrifatın 
düzeltilmesi, ancak arşivlerimizdeki belgelerin ışığı altında yapılacak tarihi araştırmalar sayesinde 
olacaktır. Çünkü, bu belgeler kesin gerçeği ortaya koymaktadır…” sözleriyle arşiv belgelerinin 
kanıtlayıcı değerine vurgu yapmış, “…Biz, bu arşivi kullanmasını bilirsek, Osmanlı tetkikleri bütün 
dünyada bir patlama yapar ve sonuç olarak, Türk tarihine karşı olan ilgi daha objektif bir istikamet 
alır ve neticede Türk’e yöneltilen çarpıtıcı, aşağılayıcı fikir ve görüşler yok olabilir” sözleriyle de 
Osmanlı arşivlerinin dünya kamuoyundaki imajımızın doğru algılanmasındaki önemine değinmiştir3. 

Osmanlı arşiv belgelerinin kanıtlayıcı değerlerini somutlaştıracağını düşündüğüm 1850-
1865 yılları arasında gayr-i müslim tebaaya yönelik olarak Osmanlı Devleti’ni birtakım resmi 
uygulamalarının konu edildiği arşiv belgelerinin içeriği hakkında bilgiler sunmak istiyorum. 
Sunacağım bu bilgiler, Osmanlı arşiv belgelerinin kanıtsal değerinin ait olduğu döneme ilişkin ne tür 
aydınlatmalar içerebileceği hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayacaktır.

Belge örneklerine geçmeden önce arşiv belgelerinin üretildiği döneme ilişkin Osmanlı Devleti’nde 
gayr-i müslim tebaanın durumuna dair kısa bir açıklama yapmayı yararlı görüyorum. Osmanlı Devleti 
istimalet4 sistemi ile daha fütuhat zamanında gayr-i müslim milletlerle temas etmeyi onlara bazı 
imtiyazlar vermeyi ve bu imtiyazlar çerçevesinde adeta zımni bir politik sözleşme yapmayı esas 
edinmiştir. Bu yaklaşım İslamiyet’te kitap ehlini korumanın, onlara sahip çıkmanın farz oluşundan 
kaynaklanan bir anlayıştır5.

Osmanlı’da millet sistemi XIX. yüzyılda değişmeye başlamıştır. Bu değişim, din ve mezhep farkı 
gözetilmeksizin tüm tebaanın eşitliği konusunda yoğunlaşmıştır6. İçeriğine değineceğim belgelerin 
tarih aralığı olan 1850-1865 yılları Osmanlı’da Tanzimat Fermanı sonrası, Islahat Fermanı’nın hazırlık 
süreci ve ilanını kapsayan dönemdir. Bu dönemde Osmanlı hâkimiyetinde yaşayan gayr-i müslim 
tebaanın neredeyse birbirine düşman haline geldiği, milliyetçilik akımının Osmanlı aidiyetini derinden 
sarstığı görülmektedir. Bu durum karşısında Tanzimat7 ve Islahat Fermanlarının ilan edilişinin temel 
nedenleri arasında bütünlüğün korunması ve devamı için Osmanlı’da gayr-i müslim tebaanın huzur ve 
güvenliğinin kanun önünde eşitlik prensibinden hareketle sağlanacağı kararlılığı sayılabilir. Özellikle 
Islahat Fermanı, Osmanlı Devleti’nde gayr-i müslim tebaaya ilişkin hak ve imtiyazların kapsamlı bir 
biçimde ele alındığı, dönemin en önemli siyasi hamlelerinden biri olarak yorumlanmaktadır. 18 Şubat 
1856 tarihli bu fermanda gayr-i müslim tebaaya ilişkin olarak ele alınan konular: Eski İmtiyazların 
Tekidi, Din ve Mezhep Serbestliği, Siyasi Haklar, Cemiyet ve Kültür Hakları, Müslüman ve Gayr-i 

3 Halil İNALCIK, “Prof. Dr. Halil İnalcık’ın Konuşması” I. Milli Arşiv Şurası (Tebliğler-Tartışmalar) 20-21 Nisan 1998 Ankara içinde 
(XXXIII-XXXIX), Ankara, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1998, ss. XXXIV-XXXVI.
4 Sözlük anlamı “meylettirme, cezbetme, gönül alma” olan istimâlet, Osmanlı kroniklerinde “halkı ve özellikle gayr-i müslim tebaayı gözetme, 
onlara karşı hoşgörülü davranma, raiyyetperverlik” mânasında kullanılmıştır. Fethedilen yerlerin halkına iyi davranma, onları himaye etme, dış 
düşmanlara karşı can ve mal güvenliğini sağlama, dinî konularda serbestiyet verme, vergi hususunda kolaylık gösterme Osmanlı istimâletinin 
başlıca unsurlarıdır.
5 İlber ORTAYLI, “Osmanlı Millet Sistemi”, Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu (Tebliğler-Tartışmalar), 17-19 Kasım 2005 = 
International Symposium on Turkish Archives (Presentations & Discussions), 17-19 November 2005 içinde (143-149), Ankara, T.C. 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006, ss. 144-146.
6 Beyza BİLGİN, “Fatih’in İstanbul’u ve Çok Kültürlülük: Din Eğitiminde Paradigma Değişimi”, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: 
Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul Bildiriler I: İstanbul Tarihi: Medeniyetlerin Buluşma Noktası Olarak İstanbul = 7th International Turkish 
Culture Congress: In Turkish and World Culture Proceedings I. içinde (245-274), Ankara, Atatürk Kültür Merkezi, 2011, s. 259
7 Abdülmecit üçüncü yurt gezisine Haziran 1850’de çıkmıştır. Gezinin amacı Tanzimat-ı Hayriyye’nin taşradaki uygulamalarını görmek 
ve ahalinin sorunlarını öğrenmekti. Limni, Girit, Rodos adalarını da gezi kapsamında ziyaret eder. Padişah, 24 gün süren bu gezi sonunda 
İstanbul’a dönmüştür. Bakınız, Necdet SAKAOĞLU, Bu Mülkün Sultanları: 36 Osmanlı Padişahı, İstanbul, Oğlak Yayıncılık, 1999, s. 492-
493.
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Müslim Tebaa Arasındaki Adli İşler, Bayındırlık Hükümleri, İdari Hükümler ve Mali Hükümler 
başlıkları altında sıralanabilir8. Bu dönem ya da konuyla ilgili yerli yabancı birçok araştırmacının 
Osmanlı arşivinde yapmış olduğu çalışmalar sonucu, çok sayıda, tez, rapor, makale, kitap kaleme 
alınmıştır. Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün Osmanlı hukuk tarihi açısından Osmanlı arşiv belgelerinin 
kanıtsal değeri, bilgi zenginliğine vurgu yaparak bu belgelerin ilgili konuda daha önce yapılmış 
çalışmalarla birbirini tamamladığı zaman araştırmanın tam ve doğru sonuçlar vereceğine dair ifadeleri 
dikkat çekicidir. “Osmanlı Arşivi’ndeki belgeler Osmanlı Devleti’nin ifa ettiği hizmetlerin hukuka 
uygun olup olmadığını gösteren müşahhas göstergelerdir. Türk hukuk tarihinin, özellikle idare ve 
anayasa hukuku, devletler umumi hukuku ve mali hukuk ile alakalı en önemli uygulama örnekleri 
bu arşivde bulunmaktadır. Tanzimat’tan sonra söz konusu arşiv, hukuk tarihinin birinci elden 
kaynağı haline gelmiştir. Zira Tanzimat sonrası hukukun her dalına ait düzenlemelerin orijinalleri, 
gerekçeleri ve diğer ilgili evrak, bu arşivde saklanmaktadır. Osmanlı hukuku ile ilgili olarak bu 
arşive başvurulmadan yapılan her çalışma mutlaka eksiktir. Aynı şekilde İslam hukukuna ait temel 
eserlere müracaat edilmeden sadece arşiv belgelerine dayanarak Osmanlı hukuku hususunda yapılan 
her araştırma da eksik kalacaktır. Zira bu iki kaynak birbirini tamamlayan parçalardır”9.  Ayrıca 
Osmanlı arşiv belgelerinin zenginliği ve konu çeşitliliği dikkate alındığında yapılacak araştırmaların 
yalnız tarihçiler için değil sosyal bilimlerin hemen tüm alanlarına ilişkin farklı bilgiler içermesi ve 
araştırmacıların ilgi, uzmanlık alanları doğrultusunda söz konusu belgelerden farklı yaklaşımlarla 
farklı sonuçları ortaya çıkarma olasılığı, arşiv belgelerine müracaat yelpazesini de genişletecektir. 

Osmanlı arşivinden konuyla ilgili tespit ettiğim yalnızca sekiz adet belgenin o dönemle ilgili 
uygulamalar hakkında ne tür kanıtlar içerdiğine ve arşiv belgelerinin kanıtsal değerinin ne denli 
önemli olduğuna bir göz atalım:

1850’lerin başında Saray’dan Edirne, İzmir, Erzurum, Adana, Ankara, Bosna, Bağdad, Cidde, 
Cezayir-i Bahr-i Sefid, Halep, Hakkari, Hüdavendigar, Harput, Silistre, Selanik, Sivas, Şam-ı Şerif, 
Şehrizor, Sayda, Trablusgarp, Trabzon, Konya, Kastamonu, Girid, Kürdistan, Mısır, Vidin, Hersek, 
Yanya, Yemen, Prizren valiliklerine, İşkodra, Kudüs-ü Şerif, Basra, Belgrad, Tırhala, Canik, Rumeli, 
Lazistan, Musul ve Niş mutasarrıflıklarına (31 valilik ve 12 mutasarrıflığa) gönderilen yazıda: 
Cennetmekan Fatih Sultan Mehmet hazretleri tarafından uygulamaya konulup ve kendisinden sonraki 
diğer padişahlar tarafından sürdürülen Hıristiyan (Rum, Ermeni, Katolik, Protestan) ve Yahudi 
tebaaya tanınan tüm hak, muafiyet ve imtiyazların aynen devam ettirildiği ve bu hükümlere muhalefet 
edenlerin cezalandırılacağı bildirilmiştir. Yazıda ayrıca vali ve mutasarrıfların kendisine bağlı küçük 
yerleşim birimlerinde de söz konusu uygulamanın takibinin yapılması gerektiği vurgulanmaktadır” 
(Bkz. Belge 1/1,1/2, 1/3).

“1850’lerin başında İstanbul’da dönemin Emniyet Teşkilatı’nın başı olan Zabtiye Müşirine 
gönderilen yazıda: Ehl-i İslam tarafından Hıristiyan taifesini rencide edecek davranışların 
engellemesi için halka duyuru yapılmışsa da sonuç alınamamıştır. Bunun üzerine söz konusu uygunsuz 
davranışların sonlandırılması için başka tedbirlerin alınması uygun görülmektedir”(Bkz. Belge 2).

“17 Nisan 1862 tarihinde Sadaret makamına Şam valisi tarafından gönderilen cevabi yazıda: 
Hıristiyan ve Müslüman nüfusun yoğunlukla birlikte yaşadığı Şam Eyaleti’nde ehl-i Hıristiyan ve ehl-i 
İslam arasında yalan beyanlar, asılsız yayınlarla halkı birbirine düşürerek karışıklığa yol açanların 
amaçlarına ulaşamaması, asayişin ve huzur ortamının sağlanması maksadıyla her türlü emniyet 
tedbirinin bir kat daha arttırılacağı bildirilmektedir” (Bkz. Belge 3).

 “28 Şubat 1862 tarihinde Şam mutasarrıflığına gönderilen emirnameye cevaben 21 Nisan 1862 
tarihinde kaleme alınan yazıda: Şam havalisindeki Hıristiyan ve Müslüman ahalinin birbirleriyle 
8 Enver Ziya KARAL, Büyük Osmanlı Tarihi c.II.: Islahat Fermanı Devri (1856-1861), Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, [1977], ss. 1-5.
9 Ahmet AKGÜNDÜZ, “Hukuk Tarihi Açısından Osmanlı Arşivi”, Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu (Tebliğler-Tartışmalar), 17-19 
Kasım 2005 = International Symposium on Turkish Archives (Presentations & Discussions), 17-19 November 2005 içinde (242-260), Ankara, 
T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006, s. 244.

kaynaşması ve iyi geçinmesi yolundaki gayretleri için teşekkür ettikleri bildirilmektedir”( Bkz. Belge 
4).

Bu belgeler, kaleme alındığı dönemde Osmanlı Devleti’nin gayr-i müslim tebaanın huzuru, 
güvenliği, ehl-i İslam ile kaynaşarak iyi geçinmesi, huzur ve asayişin bozulmaması için gereken 
tedbirlerin alındığını ya da alınacağını bunun yanı sıra Fatih Sultan Mehmet zamanında kendilerine 
tanınan hak ve imtiyazların uygulamada halen geçerli olduğunu, en küçük yerleşim birimlerine kadar 
bu uygulamaların titizlikle takip edildiğine dair kanıt niteliğinde bilgiler içeren resmi yazışmalardır. 

“1 Mayıs 1861 tarihinde Girid valisine gönderilen emirnamede: Hıristiyan Ortodoks tebaanın 
yoğunlukla yaşadığı ve Girid eyaletinin merkezi olan Hanya’da Ramazan-ı Şerif’te günlük 
olarak Müslüman halka dağıtılan 25 dirhem (80,175 gr.) zeytinyağı ve 50 dirhem (160,30 gr.) 
pirinç miktarınca erzakın Perhiz-i Kebir10de Hanya kalesi dışında yaşayan Hıristiyan fukarası ve 
malullerine de dağıtılması gerektiği emredilmekte, bu durumun Maliye Nezareti Celilesi’ne bildirildiği 
vurgulanmaktadır”(Bkz. Belge 5). 

Bu belge Osmanlı Devleti’nin Hıristiyan tebaanın kutsal saydığı günlerde ibadetini serbestçe 
yapabilmesinin yanı sıra Müslümanların Ramazan-ı Şerifiyle aynı duyarlılıkta önem verilerek 
Hıristiyanlardan muhtaç ve sakat kimselere de tıpkı Müslümanlara olduğu gibi eşit düzeyde yardım 
yapıldığını belgeleyen bir resmi yazıdır. Belgede ifadeler oldukça nettir ve herhangi bir tartışmaya 
mahal bırakmamaktadır. Osmanlı Devleti’nin ilgili dönemde Hıristiyan tebaa üzerindeki sosyal 
duyarlılığının en önemli kanıtlarından biri olarak sunulabilir.

1850’lerin başında Saray’dan İzmir Valisi’ne gönderilen yazıda: İzmir’de Kasab Hızır mahallesi 
sakinlerinden İdris Efendi, Terzi Dimitri’nin kızı Pepinya adlı hıristiyan ile evlenmiştir. Bu evliliğin 
herhangi bir zorlama olmadan, dini kurallar çerçevesinde kız babasının da rızası alınarak yapıldığı 
tedkik edilerek onaylanmıştır” (Bkz. Belge 6).

İzmir’de bir Hıristiyan kız ile İdris Efendi’nin evlenmesi üzerine bu evliliğin onaylanması için 
kızın ve kız tarafının herhangi bir baskıya maruz kalıp kalmadığının Vali tarafından araştırıldıktan 
sonra, evliliğin geçerli kabul edilmesi gerekliliğini belirten bu resmi yazı, Osmanlı Devleti’nin 
Hıristiyan tebaanın medeni haklarını Devlet garantisi altına aldığının çarpıcı kanıtlarından biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

“26 Nisan 1859 tarihinde Edirne valisinden Sadaret Mektubi Kalemi’ne gönderilen arizede: 
Hıristıyan ahaliden biri vefat ettiğinde ona ait olan mirasın ilanından sonra yakınlarından herhangi 
birinin sözlü veya yazılı hak talebi söz konusu olmadığı durumlarda, mirasın devlet tarafından koruma 
altına alınması hususunda Edirne Vilayet Meclisi’nin Hıristiyanların ileri gelenlerine de danışarak 
aldığı kararın uygulanıp uygulanamayacağı sorulmaktadır”(Bkz. Belge 7).

Bu belgede ise Hıristiyan ahalinin mülkiyet hakkının ölümünden sonra da Devlet güvencesi 
altında hak sahiplerine verileceği, bu konuda Hıristiyan tebaanın ileri gelenlerine danışılarak hareket 
edileceği bildirilmektedir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin asla yağmacı ve zimmetçi bir zihniyetle 
gayr-i müslim tebaanın kazanımları üzerinde tasarrufta bulunmadığı gözler önüne serilmektedir.

“1864-65 yılında Niş valisi tarafından Maarif Nezareti Celilesi’ne gönderilen dilekçede: 
Niş eyaletinde 5-13 yaşları arasındaki İslam ve Hıristiyan tebaadan kimsesiz ve bakıma muhtaç 
çocukların meslek sahibi olmaları için eğitilmesi yolundaki çalışmalar karşılığını bulmuş (120 kişiyi 
geçmemek kaydıyla) herhangi bir suçtan hüküm giymiş çocuklar dahi bu eğitim kurumlarında ıslah 
edilmiştir. Islahhanelerdeki çocukların eğitimi için değirmen, debbağhane, dükkan ve bostanlardaki 
gelirin bir kısmı tahsis edilmiştir. Bu tahsisat ile çocukların çeşitli ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca 
bakıma muhtaç çocuklar için varlıklı ailelerden yardım toplanmıştır. Ancak ıslahhanelere talep 
sayısındaki fazlalık ve mekanın yetersizliği nedeniyle yeni bir ıslahhane binası yapılması için yardım 
istenmektedir”( Bkz. Belge 8).

10  Hıristiyanlık inancında Paskalya döneminde 40 gün boyunca hayvansal gıdaları yememek kaydıyla tutulan oruç.
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Hıristiyan tebaanın kimsesiz, bakıma muhtaç çocuklarının ıslahhane ve eğitim kurumlarında 
ihtiyaçlarının karşılanıp, meslek sahibi olarak topluma kazandırılmaları yolundaki çalışmaların 
konu edildiği bu belge, hem varlıklı kişilerin hem de Devletin bu konudaki hassasiyetini ve sosyal 
sorumluluk bilincini herhangi bir ayrım gözetmeksizin yerine getirdiğini kanıtlar niteliktedir.

Sonuç
Bu çalışmada sunulan yalnızca sekiz adet Osmanlı arşiv belgesinin içeriği dikkatlice incelendiğinde 

her araştırmacının kendi uzmanlık ve ilgi alanı doğrultusunda belgelerin ait olduğu döneme ilişkin 
çıkarımlar yapabilmesi mümkündür. Elbette ki bu kadar sınırlı bir araştırma tüm uygulamalara 
yönelik genel bir kanaate varılması için yeterli görülmeyebilir. Bu belgeleri çeşitlendirmek, 
çoğaltmak tez / anti tez bağlamında karşılaştırmalar yapmak araştırmanın kapsamı ve niteliğini 
arttıracak çalışmalardır. Zira bu çalışmada ortaya koyulmaya çalışılan Osmanlı Devleti’nin kısa bir 
zaman aralığındaki uygulamalarını belgelemek değil, yalnızca sekiz adet belgeyle arşiv belgelerinin 
kanıtsal değeri noktasında farkındalık oluşturmaktır. Bunun yanı sıra burada özetle içeriğine değinilen 
Osmanlı arşiv belgelerinin hemen her konuda farklı ve detaylı bilgiler içerebileceği noktasında 
araştırmacıların ilgisini uyandırmak hedeflenmiştir. Sunulan bu belgeler de açıkça göstermektedir ki 
Osmanlı arşiv belgeleri hem konu çeşitliliği, hem kanıtsal gücü hem de son derece detaylı bilgiler 
içerme özelliklerinden dolayı yalnızca tarihçiler için değil tüm bilim insanları için yararlanılması 
gereken orijinal başvuru kaynaklarıdır. Bu bağlamda Osmanlı arşivlerinin önemine ve içeriğine 
ilişkin tanıtımlar ve araştırmacılara her türlü kolaylığın sağlanması bu arşivlere dayalı olarak yapılan 
çalışmaların niteliğini arttırmakla kalmayacak belgelerin kanıtsal değeri toplumumuza yönelik dünya 
kamuoyundaki dezenformasyonu geçersiz kılacaktır.

Teşekkür: Bu bildirinin hazırlanmasında kıymetli birikim ve destekleriyle bana yardımcı olan 
Doç. Dr. Sayın Hakan Anameriç’e ve Sayın Ömer Yıldırım’a teşekkür ederim.

 

Belge 1/1
“Fatih Sultan Mehmet zamanında Hıristiyan tebaaya verilen imtiyazların şimdide 
geçerli olduğu ve bunlara müdahalede bulunanların cezalandırılacağı”. DAGM. 

BOA. 49-95, HR.MKT., 1268 (1850).
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Belge 1/2
Belge 1/3
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Belge 2
“Dersaadet’de ve Bilad-ı Selase’de İslam ile Hıristiyan ahalinin birbirlerine karşı 

olan uygunsuz hareketlerinin engellenmesi için gereğinin yapılması”. DAGM. 
BOA. 81-39, A.MKT.NZD., 1269 (1852/53).

Belge 3
“Ahali-i İslam ile Hıristiyan tebaanın arasında fesat çıkarmaya çalışanlara 
gereken tedbirle mani olunacağı”. DAGM. BOA. 560-34, A.MKT.UM., 1 

Şevval 1278 (17 Nisan 1862).
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Belge 4
“Şam havalisindeki Hıristiyan ahalinin yekdiğerleri ile kaynaşmaları için gerekli 

çalışmaların sürdürüldüğü”. DAGM. BOA. 566-16, A.MKT.UM., 19 Zilkade 
1278 (21 Nisan 1862).

Belge 5
“Hanya Kalesi’nin dışında yaşayan fakir Müslümanlara Ramazan ayında 

verilen erzakın aynı şekilde Hıristiyanlara da verilmesi”. DAGM. BOA. 375-81, 
HR.MKT., 20 Şevval 1277 (1 Mayıs 1861).
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Belge 6
“Hıristiyan kızlarla evlenen Müslümanlar hakkında hiçbir muamele 

yapılmaması”. DAGM. BOA. 129-72, A.MKT.UM., 1269 (1852/53).

Belge 7 
“Herhangi bir varisi talep etmedikçe, Hıristiyan ahaliden vefat edenlerin 

terekesine dokunulmamasının bildirilmesi”. DAGM. BOA. 324-36, A.MKT.
UM., 23 Muharrem 1275 (26 Nisan 1859).
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Belge 8
“Muhtelif Kaynaklardan elde edilen gelirlerle Niş’de mahalle mektepleri ile 
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“Milletleri ilerleten ve yükselten zengin kitaplıklardır”
H. Flecher

ÖZ

Oryantalizm genel anlamda Batı toplumunun Doğu kültürünü, yaşayış biçimini, dünya 
görüşünü, bu görüşü yansıtan bilimsel, sanatsal ve kültürel birikimini anlamak, araştırmak ve 
buna göre yeni politikalar üretmek üzere geliştirdiği bir uygulama ve araştırma alanı olarak 

tanımlanabilir. Oryantalizm sadece Türkiye’yi değil Japonya’dan İran’a Kuzey Afrika kıyılarından 
Sibirya’ya uzanan çok geniş bir coğrafyada araştırma yapmayı, bulgular ortaya koyup çalışmaların 
bilimsel/siyasi temele oturtmaya çalışan bir amaçla ortaya konulmuş fikirler/uygulamalar/araştırmalar 
bütünüdür. Bu bağlamda XVII. yüzyıldan itibaren dikkat çekici bir gelişme gösteren oryantalizm, 
söz konusu dönemde yukarıda ifade edilen geniş coğrafyanın büyük bölümünde hüküm sürmüş, 
Osmanlı İmparatorluğu dolayısıyla Anadolu ile de yakından ilgilenmiştir. Bu nedenle çalışmada XIX. 
ve XX. yüzyıllarda yaşamış ve çeşitli alanlarda çalışmalarda bulunmuş oryantalistlerin, bu kültürün 
başlıca kaynakları olan Türkiye kütüphane arşiv ve arkeolojik/etnolojik bölgelerinde yapmış oldukları 
araştırmalara ve eserlerine yer verilecek, arşiv belgeleri kullanılarak bu çalışmaları ile ilgili yorumlara 
değinilerek, bazı oryantalistlerin arkeolojik-etnolojik alanlarda yaptığı çalışmalara ve yapıtlarına 
örnekler verilecektir. Ayrıca uzun yıllar birçok toplumu bünyesinde barındıran ve onların bir arada 
yaşamalarını sağlayan bir devletin başkentinin kültür kurumları olarak kurulup hizmet veren İstanbul 
kütüphanelerinin, Batı kültür, sanat ve bilim hayatına katkıları tartışılacak, ünlü Batılı seyyah, bilim 
adamı ve siyasetçilerinin eserlerinden bu konu ile ilgili örnekler verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Oryantalizm, Osmanlı kütüphaneleri, Osmanlı arşivleri 

ORYANTALİZMİN TEMEL KAYNAKLARI
TÜRKİYE KÜTÜPHANE VE ARŞİVLERİ

Doç. Dr. Hakan ANAMERİÇ
Ankara Üniversitesi /TÜRKİYE
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ABSTRACT 
Orientalism can be defined as an application and research field which was developed for 

understanding and researching Eastern culture, life styles, world view and scientific, artistic and 
cultural accumulation reflecting this world view and for creating new policies according to them by 
Western society. Orientalism is the total of ideas/practices/researches with the aim of establishing a 
scientific/political base for the research studies dealing with the issues not only relevant to Turkey but 
also on a distant geography extending from Japan to Iran, from the coasts of North Africa to Siberia. 
In this context, the orientalism, which has shown an eminent development since the XVIIth century, 
has dealt with Anatolia closely because of the Ottoman Empire that dominated in the great part of the 
wide region mentioned above. For this reason, the researches and works of orientalists, who had lived 
and made researches in the libraries, archeological/ethnological regions of Turkey between the XIXth 
and XXth centuries, are taken into consideration, the comments on those studies are discussed by using 
archival documents and examples from the studies and researches of some other orientalists are given 
in this study. Furthermore, contributions of the libraries of Istanbul as cultural institutions of a state’s 
capital city sheltering many societies and providing them with living together, to the Western cultural, 
artistic and scientific lives will be discussed, and examples on this theme from the famous Western 
travelers, scientists and politicians will be given. 

Keywords: Orientalism, Ottoman libraries, Ottoman archives 

GİRİŞ
Batılı toplumların Doğu medeniyetlerini tanıma merakı başta İslamiyet’in Avrupa’ya kadar 

yayılması ile başlamış ardından İstanbul’un Türkler tarafından fethedilmesi ile birlikte daha sistematik 
bir biçim almıştır. Bu merak Batılıları, Osmanlıların iki önemli ticaret yolunu, deniz ticareti yollarını 
ve iç denizleri kontrol altına almasından sonra bir mücadeleye aynı zamanda da bu toplumu oluşturan 
dinamikleri araştırmaya itmiştir. XV. yüzyıldan itibaren geliştirilen diplomatik ve ticari ilişkiler, sadece 
Osmanlı İmparatorluğu değil, İran, Hint, Çin, Mısır, Arap uygarlıklarını da tanıma inceleme merakı 
biçiminde şekillenmeye başlamıştır. Diplomatik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için ilişkide bulunulan 
toplumun başta dili, dini, sosyal yaşantısı, edebiyatı ve diğer kültür birikiminin de incelenmesi, bu 
inceleme sonucunda ortaya çıkan verilerin daha sonraki dönemlerde kullanılabilmesi için kaydedilmesi 
gerekmektedir. Oryantalizm sadece bu ilişkilerin ilerletilmesi için değil Doğu’nun büyük ve gelişmiş 
uygarlıklarının da araştırılmasına yönelik çalışmalar yapan bir kapsama sahiptir. Bu nedenle 
oryantalistler başta arkeoloji olmak üzere, antropoloji, sosyoloji, etnoloji, coğrafya, teoloji, filoloji 
gibi bilimlerde de bu geniş coğrafyada araştırmalarını sürdürmüşlerdir. Araştırmalarını sürdürürlerken 
bölgede kullanılan dilleri1 öğrenmeye, gelenek ve görenekleri anlamaya, din/inanış özelliklerini 
çözümlemeye gereksinim duymuşlar, bunlarla ilgili yazılı kaynaklara araştırmalarını sürdürdükleri 
bölgelerdeki kütüphane ve arşivlerden erişmişlerdir. Hatta bu kaynakların büyük bölümünü çevirerek 
Batı dünyasına tanıtarak üzerine akademik ve sanatsal çalışmalar yapmışlardır. Bu bağlamda XVI. 
yüzyıldan XX. yüzyıla kadar oryantalistlerin araştırma alanındaki topraklarda siyasi güç olan Osmanlı 
Devleti’nin bu araştırmalara aracılık eden kütüphane ve arşivlerinden de yararlanılması kaçınılmazdır. 
Bu kütüphane ve arşivlerin bulunduğu önemli kentlerin başında da devletin başkenti olan İstanbul 
gelmektedir. Bunun dışında oryantalistlerin ilgi gösterdiği diğer kentler Bursa, Edirne, Adana, Urfa, 
Kudüs, Halep, Şam ve Musul’dur. Çalışma kapsamında XIX. ve XX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin 
yönetimi altındaki bölgelerde araştırmalar yapmak, gezi/seyahat yapmak veya diplomatik ilişkilerde 
bulunmak ve bu bölgelerdeki kütüphane/arşivlerdeki kaynaklardan faydalanmak isteyen Batılı doğu 

1  Arapça, Farsça, Türkçe, İbranice, Aramice, Kıptice gibi halen kullanılmakta olan diller ile Hitit Dili, Luvi Dili, Sümerce, Babilce, Süryanice, 
Asurca, Fenikece, Akadca, Elamca gibi ölü diller.

bilimciler ele alınacaktır. Bu isteklerini bildirdikleri arşiv belgeleri kullanılacak ve çalışmalarıyla ilgili 
yorumlar yapılacaktır. 

Osmanlı Devleti, XV. yüzyıldan itibaren askeri, siyasi ve ekonomik alanların yanı sıra bilim ve 
kültür alanlarında da bölgenin en önemli uygarlıklarından biri haline gelmeye başlamıştır. Bu ilerleme 
ve gelişim XVII. yüzyılın ortalarına kadar sürmüş ve sonraki dönemlerde bir duraklama ve gerileme 
dönemine girmiştir. Özellikle medrese sisteminin kurulması ve vakıf sisteminin gelişmesi ile Osmanlı 
Devleti’nin İstanbul, Bursa, Edirne, Sivas, Konya, Halep, Şam, Kudüs, Musul, Bağdat ve Kahire gibi 
kentleri birer bilim-sanat-kültür merkezi haline gelmiştir. Söz konusu kentlerin bu özellikleri kazanması 
ile akademik yaşamın da merkezi haline gelerek akademik yaşantıyla ilgili kurumlar yönünden 
de zenginleşmeye başlamıştır. Bu kurumların başında medrese öğrencileri ve öğretim üyelerinin 
faydalanacağı kaynakların yer aldığı kütüphaneler gelmektedir. Aynı zamanda birer vakıf kurumu da 
olan kütüphaneler derslerin yapıldığı, derslerde kullanılan kaynakların çoğaltıldığı kimi zaman da 
akademik tartışmaların yapıldığı mekanlar olmuşlardır. XV. yüzyıldan itibaren özellikle İstanbul’daki 
kütüphanelerin derme açısından ciddi gelişme göstermeye başladığı, başta saray kütüphaneleri olmak 
üzere belli başlı medreselerde de kütüphanelerin kurulduğu bilinmektedir. XVI. yüzyıldan itibaren de 
Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu bölgesindeki kentlerde büyük ve zengin içerikli vakıf kütüphanelerinin 
kurulduğu ve bunların XX. yüzyılın ilk dönemlerine kadar faal olduğu görülmektedir.2

İstanbul ve diğer önemli ticaret-eğitim-bilim merkezlerindeki kütüphanelerin derme açısından 
gelişmesi birkaç yönden gerçekleşmiştir. Bunların ilki medrese sisteminin oturtulmaya çalışıldığı 
dönemlerde daha önce bilim-kültür ve eğitim sistemi alanlarında ön plana çıkmış bölgelerdeki/
şehirlerdeki bilim adamı, edebiyatçı ve sanatçıların İstanbul ve diğer büyük kentlere davet edilerek 
kendilerinden faydalanılmak istenmesi ile gerçekleşmiştir. Söz konusu ulema grubu kendilerinden 
önceki ve kendi dönemlerinde kaleme alınmış -bazıları kendi çalışmalarıdır- çalışmaları da yanlarında 
getirmiş, bu eserleri başta padişahlar olmak üzere devlet adamlarına ithaf/hediye etmişler, medrese ve/
veya kütüphanelerde istinsah edilmesine izin vermiş ve yardım etmişlerdir. Böylelikle hem saray, hem 
vakıf/özel hem de medrese kütüphanelerinin derme yönünden gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. 
Ayrıca bilimsel çalışmaların devam ettiği sürede medreselerde faaliyet gösteren çeşitli sınıftaki bilim 
ve din adamları da yazdıkları, tercüme ettikleri ve/veya istinsah ettikleri çalışmalarla bilgi üretimine 
katkıda bulunmuşladır. 

Kütüphanelerin derme yönünden gelişmesini sağlayan bir diğer önemli etken vakıf sisteminin 
yaygınlaşmasıdır. Vakıf sistemi ile vakıf sahipleri, hem kütüphane yaptırmış hem de bu kütüphanelere 
ellerinde bulunan eserleri vakfederek eğitim-öğretimde kullanılmasını sağlamışladır. 

Kitapların kütüphane dermelerine kazandırılmasındaki diğer etken ise diğerlerine göre daha 
dolaylı olan ticaret ve ganimet yoluyla olmuştur. Özellikle kara ve deniz ticareti yönünden önemli 
güzergahlarda bulunan kentlere yurt içi ve yurt dışından gelen kervan ve gemilerden diğer mallarla 
beraber kitapların da satıldığı/değiştirildiği bilinmektedir. Bu bağlamda kitap ticareti de kütüphane 
dermelerinin gelişmesinde rol oynayan faktörlerden biridir. Ganimet yoluyla elde dilen kitaplar ise 
diğer etkenler kadar olmasa da kitap değişimi veya ticaretine aracılık etmesi bakımından özellikle 
saray kütüphaneleri dermesinin geliştirilmesine katkı sağlayan bir niteliktedir. Özellikle Osmanlı 
Devleti’nin XV. ve XVII. yüzyıllar arasında Avrupa devletleri, Rusya ve İran ile yaptığı çeşitli 
savaşlarda, taraflar birbirlerinden ganimet olarak değerli kitaplar almışlardır.

XV. yüzyıldan beri derme yönünden bu şekilde gelişme gösteren kütüphaneler, XVIII. yüzyılın 

2  Bakınız, Hakan Anameriç ve Fatih Rukancı, “Libraries in the Middle East During the Ottoman Empire (1517-1918)”, Libri, 59 (4): 145-154, 
(2009).
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sonlarından itibaren çeşitli sebeplerle (bilimsel araştırma, gezi, diplomasi, istihbarat ve diğer) Osmanlı 
topraklarına gelmeye başlayan doğu bilimcilerin gözdesi olmaya başlamıştır. 400 yıl boyunca geniş 
bir coğrafyaya hakim olan ve bu hakimiyeti boyunca çok değerli bilim, edebiyat, sanat ve kültür 
eserlerini barındıran kütüphanelere sahip olan Osmanlı Devleti, birçok özgün çalışmaya kaynaklık 
eden bir hazineyi de elinde bulundurmuştur. 

Arşivler ise devletin kurumlarının işlevlerini/işleyişini göstermesi bakımından önemli kurumlar 
olmuşlardır ancak kütüphaneler kadar yaygın ve her zaman erişilebilecek özellikte olmadıkları için 
içerdikleri belgelerin kullanımında daha uzun süreli bir izin süreci gerekmektedir. Devletin yönetimi 
ile doğrudan ilgisi olan arşiv kavramı ve kurumunun resmi anlamda gelişiminin XIX. yüzyılda ortaya 
çıktığı göz önüne alınırsa, arşivlerin yukarıda bahsedilen alanlarda yapılacak çalışmalarla ilgili 
kullanılması kütüphanelere göre çok daha sınırlıdır. Ayrıca arşivin devlet işleri ile doğrudan ilgili 
olması, arşiv belgelerinin güvenliği, aleyhte yapılacak çalışmalar, taraflı davranışlar, dönemin siyasi 
geleneklerinin sıkılığı gibi riskleri beraberinde getireceğinden, arşivlerin kullanımında kısıtlamaların 
olması kaçınılmazdır. Literatür incelendiğinde XIX. ve XX. yüzyılda çok az yabancı bilim adamı ve 
diplomatın Osmanlı arşivlerinden (Hazine-i Evrak ve diğer kamu kuruluşlarının arşivleri) yararlandığı 
kolayca görülebilmektedir. Bu kişilerin büyük bölümünün de Osmanlı Devleti’nin çeşitli kurumlarında 
veya yabancı elçiliklerde çalıştıkları, devletin işleyişini bildikleri, devlet adamlarıyla yakın ilişkilerde 
oldukları da bir gerçektir.3 

Çalışmanın tarih kapsamını oluşturan XIX. ve XX. yüzyıllarda, başta XIX. yüzyılın ortalarında 
akademik bir disiplin olan Doğu Araştırmaları - Oriental Studies alanında çalışmalarını sürdüren doğu 
bilimci - müsteşrik - şarkiyatçı - oryantalistler olmak üzere Doğu Uygarlıklarının her türlü birikimi ile 
ilgilenen araştırmacılar, dönemin en zengin Doğu kaynaklarına sahip merkezi olan İstanbul’u sıklıkla 
ziyaret etmeye başlamışlardır. 

Oryantalistler, doğu bilimin kapsamına giren ve Batılılar tarafından tercih edilen Arapça, 
Farsça ve Türkçe kaynakları incelemek üzere başta Topkapı Sarayı Kütüphanesi olmak üzere okul 
kütüphaneleri ve İstanbul’un çeşitli semtlerinde bulunan cami ve mescit kütüphanelerini incelemek 
için çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. Bu girişimler dönemin bakanlıkları ve diğer idari kurumları 
aracılığıyla ilgili ülkelerin sefaretleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu girişimlere ait resmi izinler ile 
ilgili belgeler, İstanbul kütüphanelerine Batılı bilim adamları ve diğer görevliler tarafından gösterilen 
ilgiyi gözler önüne sermesi bakımından dikkat çekicidir. 

Oryantalistlerin diğer kaynakları ise arkeolojik / etnolojik alanlardır. Özellikle XIX. yüzyılın 
başlarından itibaren çok sayıda arkeolog, etnolog, antropolog, mısır bilimci, halk bilimci, sosyolog, 
teolog, filolog, Hititolog ve Sümerolog, Anadolu topraklarında, o dönem Osmanlı Devleti ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisindeki bölgelerde kendi alanları ile ilgili birçok çalışma 
yapmışlardır. 

Sözü edilen belgelere tarihsel sıra içerisinde bakıldığında ilk araştırma izni talebi Prusyalı 
/ Alman tarihçi ve kütüphaneci Ludwig Konrad Bethmann’dan (1812-1867) gelmiştir. Bu izin, 17 
Safer 1262 / 14 Şubat 1846 tarihli bir irade ile kendisine verilmiştir. İlgili belgede, İstanbul’daki bazı 
kütüphaneler ile Saray-ı Hümayun Kütüphanesi’ndeki (Topkapı Sarayı Kütüphanesi) bazı Yunanca 
ve Latince eserlerin Prusyalı L. K. Bethmann tarafından “muayene” ve “tahrir” etme isteği yer 
almaktadır. Bu istek, Ocak (r. Kanun-ı Sani) 1845’te bir mektupla sadaret makamına bildirilmiş, 
mektupta tarih araştırmaları için incelenmek istenen eski baskı ve el yazması eserlerin nerelerde 
olabileceği konusunda da ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Mektubun çevirisinde Almanya’da kurulan 
ve tarih üzerine araştırmalarda bulunulacak olan dernekte4 ve Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde yer 

3 Joseph von Hammer-Purgstall (1774-1856), Alphonse de Lamartine (1790-1869), Abel Jean-Baptiste Pavet de Courteille (1821-1889), 
Arminius Vambéry (1832-1913), Imre Karacson (1863-1911), Luigi Bonelli (1865-1947), Jean Deny (1879-1963) gibi.
4 Büyük olasılıkla 2 Ekim 1845’te resmi olarak açılan, Deutsche Morgenländische Gesellschaft (Alman Doğubilim / Şarkiyat Derneği) 
olmalıdır. 

alan ve İstanbul’un fethinden itibaren hem İstanbul’da hem de fethedilen bazı bölgelerde -örneğin 
Malta- yer alan kütüphanelerde bulunan eski baskı / el yazması Yunanca ve Latince kitapların 
Topkapı Sarayı’nın çeşitli depo ve odalarında bulunduğunu Mouradgea D’Ohsson’un ünlü eseri5 de 
kaynak gösterilerek belirtilmektedir.6 Bu da söz konusu eserlerle ilgili titiz bir araştırma yapılıp bilgi 
toplandığını göstermektedir. L. K. Bethmann, çeşitli konularda yazılmış bu eserleri incelenmesinde 
dönemin İngiliz elçisi Sir Stratford Canning’e7 (1786-1880) de bir mektup yazarak yardımcı olmasını 
istemiştir. Bu mektubun da bazı bölümlerinin çevirisi sadaret makamına gönderilmiştir. Sadaret 
makamından verilen derkenar cevapta, L. K. Bethmann’ın görmek ve incelemek istediği Avrupa tarihi 
açısından son derece önemli olan kitapların İstanbul’daki eski kütüphanelerde, Cephane-i Amire’de 
ya da Topkapı Sarayı’nda Lalebahçesi olarak bilinen mahalde bulunabileceği, çok değerli ve nadir 
olmaları nedeniyle ehil olmayan kimselere gösterilmeyeceği ancak uygun şartların sağlanarak Prusyalı 
tarihçinin incelemesinde kolaylık gösterileceğine değinilmektedir. Cevapta ayrıca mektupta belirtilen 
mahallerde yapılan incelemenin ardından sözü edilen özelliklerde başka kitap bulunmadığı ve bunların 
dikkatli bir biçimde Hazine-i Hümayun’da toplanacağı da belirtilmiştir. 

L. K. Bethmann’ın izin talebine verilen cevap 14 Şubat 1846’dır. Bu dönemde sadaret makamında 
Mehmed Emin Rauf Paşa bulunmaktadır. Ancak, konuyla ilgili bir diğer dikkat çekici kaynak olan 
Heinrich Leberecht Fleischer’in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG)’ın 
yıllık değerlendirme eki olan Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft’taki 
makalesinde dönemin padişahı Abdülmecid’ten kapalı bulunan bazı kütüphanelerde ve saray 
kütüphanesinde inceleme yapmak üzere Bethmann’ın görevlendirilmesinden bahsetmektedir. Bu 
görevlendirmede dönemin İngiliz elçisi Sir Stratford Canning’in Reşid Paşa ile olan dostluğunun da 
büyük payı olduğu söylenebilir8 (Bkz. Belge 1/1 ve 1/2).9

L. K. Bethmann aynı zamanda Roma İmparatorluğu ile başlayıp 1500’lü yıllara kadar olan dönem 
içerisinde Almanya tarihi ile kaynakların bibliyografik kimliklerinin, kritiklerinin / tanıtımlarının ve 
düzeltilmiş baskılarının yer aldığı Monumenta Germaniae Historica (MGH) adlı çalışmaya da katkılarda 
bulunmuştur.10 Bu çalışma sadece Almanya değil, tüm dünyada Almanya tarihi ile ilgili çalışmaları 
kapsadığı için L. K. Bethmann, 1846’daki ziyaretinde bu çalışmada kullanmak üzere Yunanca ve 
Latince kaynaklardan faydalanmış olmalıdır. O nedenle kendi kültür eserleri kadar kendisinden önceki 
ürünlere de sahip çıkan Osmanlı Devleti’nin başkentindeki bazı yerlerde kapalı bulunan kütüphane, 
depo ve binalarda ilgili eserleri araştırmak için izin istemiş olma olasılığı yüksektir. Bu bağlamda 
İstanbul’daki Antik ve Klasik dönem çalışmalarının, Avrupa tarihi üzerindeki etkisi, dolayısıyla da 
Osmanlı kütüphanelerinin Avrupa milletlerinin tarihinin yazılmasındaki önemi bir defa daha ortaya 
konulmuştur. 

İstanbul kütüphanelerindeki yabancı dille yazılmış eski kitaplarla ilgili araştırma izni isteyen bir 
diğer Prusyalı da 1849-50’de İstanbul elçiliğine atanan Prusya Kralı IV. Friedrich Wilhelm’in (1840-
1861) mabeyincisi Albert Alexandre de Pourtales (Graf Albert von Pourtales)’tir (Neugebauer, 2001: 
664).11 von Pourtales, Hazine-i Hümayun’da bulunan ve yabancı dille yazılmış kitapları görme isteğini 

5 Tableau Général de l’Empire Ottoman Divisé en Deux Parties, Dont l’une Comprend la Législation Mahométane, l’autre l’Histoire de 
l’Empire Ottoman, I-II-III, Paris, 1787-1820.
6 “Prusyalı Betman’ın eski kitapların bulunduğu mahallerin muayene ettirilmesine dair mektubunun takdimi”. DAGM BOA 33-1514-İ.HR., 
17 Safer 1262 (14 Şubat 1846).
7 1842-1857 yılları arası İngiltere’nin İstanbul büyükelçisi olarak görev yapmıştır. 
8 Heinrich leberecht FLEISCHER, Beilage VIII zu Seite 11 Wissenschaftlicher Jahresbericht, Jachresbericht der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft für das Jahr 1846 ss. 105-107, 1847.
9 Abdülmecid döneminde yurt dışında basılan çeşitli özellikteki yayınların Osmanlı devleti dahilinde dağıtılması, basılması ve kütüphanelere 
konulması konusunda çeşitli sansür ve yasaklamaların olduğu bilinmektedir. Bu yasaklama girişimleri bazı oryantalistlerin de araştırmalarını 
kısıtlamış özellikle Batı menşeli kaynakların yer aldığı bazı kütüphaneler de kapatılmış ve bir süre ziyaret izni verilmemiştir. 
10 Chronicon Novalicience, Ludwig (K) Bethmann, 1846. Historia Langobardorum. Edi. Georg Waitz - Ludwig (K) Bethmann, Monumenta 
Germaniae Historica, Scriptores Rerum Langobardicarum et Italicarum VI-IX, Hannover, 1878. Eserin orijinali Deaconlı Paul tarafından 
Montecassino manastırında 787-796 yılları arası yazılmıştır. Bunların dışında MGH’nin farklı sayılarında çeşitli çalışmaları da yayınlanmıştır. 
11 Wolfgang NEUGEBAUER, Pourtalès, Albert Alexander Graf”, in Neue Deutsche Biographie, Band 20, Münich, Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften, s. 664, 2001.
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11 Ramazan (12)66 / 21 Temmuz 1850’de bir dilekçe ile dönemin padişahı Abdülmecid’e iletmiştir. 
Pourtales’e söz konusu kitapları uygun bir yerde gösterilmesi için verilen izin ise 13 Ramazan 
(12)66 / 23 Temmuz 1850’de verilmiştir (Bkz. Belge 2).12 Pourtales’in Hazine-i Hümayun’daki 
kitapları görmek istemesinin nedeni Ludwig Konrad Bethmann gibi Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft üyesi olmasıdır. Bunun kanıtları, ZDMG’nin 1849 ve 1851 yılı sayılarında yer alan 
“Üyelerimizden Haberler” bölümünde Pourtales’in İstanbul elçiliğine atanması ve ziyaretleri ile ilgili 
haberlerdir. Bu haberler elçinin sadece diplomatik ilişkilerde bulunmadığını, aynı zamanda Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft için de araştırmalar ve ziyaretler yaptığını ortaya koymaktadır13 
(Verzeichniss…, 1849: 491; Verzeichniss…, 1851: 553). Ancak bu belgeler dışında yaptığı veya 
katıldığı çalışmalarla ilgili bilgilere erişilememiştir. 

Abdülmecid döneminde Osmanlı topraklarında araştırma ve bazı eserlerle ilgili inceleme 
yapmak isteyen bir diğer oryantalist, Fransız Victor Langlois (1820-1869)’tir. V. Langlois, Kilikya ve 
Ermenistan tarihi, arkeolojisi ve coğrafyası üzerine çalışmalar yapmıştır. Anadolu’daki çalışmalarına 
21 Şevval 1268 / 8 Ağustos 1852’de Ufra (Edesa) Valiliği’ne gönderilen bir izin ile  başlayan Langlois, 
Urfa, Adana, Antakya, Maraş, Kozan, Tarsus ve Mersin dolaylarındaki arkeolojik çalışmalarını 
sürdürmüştür14 (Bkz. Belge 3/1 ve 3/2). Bu çalışmalar esnasında 80 kadar Yunanca kitabe keşfetmiş 
ve bunlarla ilgili bulguları da makale, rapor15 ve kitaplarında16 bölümler halinde yayınlamıştır. Victor 
Langlois Kilikya gezisine 7 Mayıs 1852’de görevlendirildiği, Secreteriat Générale de la Société 
Oriéntale (Doğubilimciler Derneği Genel Sekreteri) sıfatıyla başlamıştır.17 Kilikya gezisi ve bölgedeki 
çalışmalarını kaleme aldığı eseri, Voyage d’Exploration Scientifique en Cilicie başlıklı makaledir.18 
Bu makalede Ağustos-Ekim 1852’de Adana, Mersin, Tarsus, Silifke ve Hatay çevrelerinde başlayıp 
sürdürmüş olduğu araştırmalarda elde ettiği bulguları genel hatlarıyla açıklamış, bulguların 
yorumlarını aktarmıştır. Aynı bölgede yapmış olduğu araştırmalarını yayınladığı bir diğer çalışma, Le 
Dunuk-Dasch Tombeau de Sardarapole a Taurus başlıklıdır.19 Victor Langlois başta bu iki makalesi 
olmak üzere bölgede yapmış olduğu araştırmaları, Voyage dans la Cilicie et dans les Montagnes du 
Taurus: Éxécute Pendant les Années 1852-1853 adlı kitabında toplamış ve bu kitap 1861’de Paris’te 
basılmıştır. Victor Langlois, epigrafi, arkeoloji ve etnoloji çalışmalarının yanı sıra Kilikya bölgesinde 
hüküm süren uygarlıkların nümizmatiği, tarihi ve edebiyatı üzerine yaptığı çalışmalarla XIX. yüzyıl 
oryantalistleri arasında kendine yer edinmiş,20 çalışmalarının büyük bölümü Revue Asiatique, Revue 
de L’Orient, Revue Archéologique ve Journal Asiatique gibi dergilerde yayınlamıştır. 

12 “Hazine-i Hümayun’da saklanan yabancı dille yazılmış eski kitapları görmek isteyen Prusya elçisinin dilekçesini takdim eden tezkire ve 
ilgili derkenar”. DAGM BOA 11-62-A.MKT.NZD., 23 Ramazan 1266 (2 Ağustos 1850).
13 Verzeichniss der gegenwärtigen Mitglieder der Deutschen Morgenländische Gesellschaft in Alphabetischer Ordnung, Zeitschrift der 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 3 (1849), s. 491, 1849; Verzeichniss der gegenwärtigen Mitglieder der Deutschen Morgenländische 
Gesellschaft in Alphabetischer Ordnung, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 5 (1851), s. 553, 1851. 
14 “İlimlere ve eski eserlere ait araştırma yapacak olan Fransalı Langlo’ya gerekli kolaylığın gösterilmesi”. DAGM BOA 47-59-HR.MKT, 21 
Şevval 1268 (8 Ağustos 1852).
15 Yunanca kitabeler il ilgili raporu için bakınız, Rapport sur L’Exploration Archéologique de la Cilicie et de la Petite-Arménie Pendants les 
Années 1852-1853, Paris, Imprimerie Impériale, 1854.
16 Victor Langlois’in Kilikya ile ilgili bir kitabı 1947’de Türkçeye çevrilerek yayınlanmıştır, bakınız Eski Kilikya (Tarsus), Çev: M. Rahmi 
Balaban, Mersin, Yenimersin Matbaası, 1947. (Eserin Türkçe nüshaları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Boğaziçi 
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 
Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi ve Milli Kütüphane’de mevcuttur).
17 1855’te halen aynı görevde bulunmaktadır. Bakınız, Liste des Collaborateurs de la Revue, Revue de L’Orient de L’Algérie et des Colonies 
Bulletin de la Société Oriéntale de France, (1855, 1): 4. 
18 Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l’histoire: ou Recueil des relations originales inédites, communiquées par des 
voyageurs français et étrangers; des voyages nouveaux, traduits de toutes les langues européennes; et des mémoires historiques sur l’origine, la 
langue, les moeurs et les arts des peuples, ainsi que sur les productions et le commerce des pays peu ou mal connus: accompagnées d’un bulletin 
où l’on annonce toutes les découvertes, recherches et entreprises qui tendent à accélérer les progrès des sciences historiques, spécialement de 
la géographie / publiées par MM. J. B. Eyriès et Malte-Brun 1852 Serie 5 T32.
19 Revue Archéologique, (1852, 10): 527-537.
20 “Paris Şark Dilleri Mektebi muallimlerinden Viktor Lankluva ve Edvard Dolörye’nin yazdığı kitapların takdim edildiği ve kendilerine 
atiyye verilmesi”. DAGM BOA 79-76-A.AMD, 1273 (1856/57). Bu belgede adı geçen “Dolörye” Oryantalist ve Mısır Bilimci (Egyptologist) 
Eduard Dulaurier (1807-1881)’dir. Dulaurier, özellikle Haçlı Seferleri üzerine Ermeni kaynaklarını inceleyerek yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. 
Aynı zamanda Ecole Spéciale des Langues Orientales üye ve araştırmacılarındandır. 

Sultan Abdülmecid döneminde Hazine-i Hümayun’da bulunan Rumca (Yunanca) kitapları 
incelemek isteyen bir diğer kişi de ilgili belgede “erbab-ı maarif ve itibariyeden” olduğu belirtilen Rus 
Pesetinof21*dur. 14 Safer 1276 / 12 Eylül 1859’da Hazine-i Hümayun Kethüdalığı’na yapılan başvuru 
ile bu isteğini dile getiren Pesetinof’un, isteğinin olumlu karşılanıp karşılanmadığı ve kendisinin bu 
kitapları inceleyip incelemediği ne yazık ki kısıtlı bilgiler nedeniyle tam olarak anlaşılamamıştır (Bkz. 
Belge 4).22 

I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti’nin kendisine siyasi ve ekonomik destek sağlamaya 
çalıştığı ve yavaş yavaş müttefik grupların oluşmaya başladığı yıllarda, Osmanlı Devleti’nin Almanya 
ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na yaklaştığı bilinmektedir. Bu nedenledir ki, yapılan 
diplomatik ziyaretler çerçevesinde birçok bilim adam -oryantalist- dönemin Osmanlı coğrafyasında 
birçok araştırma gezisi düzenlemiş ve çalışmalar yürütmüştür. Doğubilimciler bu geziler sırasında 
özellikle İstanbul’daki vakıf kütüphanelerinde bulunan yazma eserlerden de mümkün olduğunca 
faydalanmaya çalışmışlardır. 

Osmanlı Devleti’nin kendisine yeni müttefikler aradığı ve Almanya’ya siyasi/ekonomik açıdan 
yaklaşmaya başladığı dönemlerde, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tebaasından 
önemli sayıda bilim adamının Osmanlı coğrafyasında araştırma gezileri yapma isteklerinde bir 
artış görülmektedir. Bu bilim adamlarından biri olan Profesör Bernhard Moritz (1859-1939)’in de 
İstanbul Kütüphaneleri’nde çalışma yapmak istediği arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır. Bernhart 
Moritz ilk olarak 1882-1884 yılları arasında Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün (Kaiserlich Deutschen 
Archäologischen Instituts) burslu öğrencisi olarak Prof. Dr. Eduard Sachau ile beraber Suriye ve 
çevresinde araştırmalar yapmıştır.23  Bernhard Moritz, Alman İmparatoru II. Wilhelm (1888-1918)’in 18 
Ekim 1898’de İstanbul’a geldikten sonra çıktığı Filistin gezisinde yanında bulunan doğubilimcilerden 
biridir. Bu gezinin ardından Prof. Bernhard Moritz İstanbul’da Ayasofya ve Şehzade Sultan 
Mehmet Camilerinin kütüphanelerinde inceleme yapmak amacıyla yaptığı istek, Maarif-i Umumiye 
Nezareti’nin 13 Recep 1321 (5 Ekim 1903) tarihli yazısı ile kabul edilmiştir. Aynı nezaret tarafından 
25 Recep 1321 (17 Ekim 1903) tarihli tezkire ile Prof. Bernhard Moritz’in araştırmalarına yardımcı 
olacak ve ona refakat edecek bir memurun görevlendirilmesi de istenmiştir. Bu istek sonucu Meclis-i 
Maarif üyelerinden İbrahim Bey’in kendisine refakat etmesi kararlaştırılmıştır (Bkz. Belge-5).24 Prof. 
Bernhard Moritz’in 1906 ve 1923’te yayınlanan Arabic Paleography ve Arabien adlı çalışmalarına 
bakıldığında bu kütüphanelerden Arap dili ile ilgili olanlara ilgi göstermiş olduğu anlaşılabilmektedir. 
Ayrıca İslam Ansiklopedisi’ne de Arabistan, Faşoda ve Feyyum başlıklarını yazmış, İbn-i Said’in 
Sicilya Tasviri (İbn Sa’ids Beschreibung von Sicilien) adlı bir kitap daha hazırlamıştır.25

Doğu bilimin geniş yelpazesi içerisinde özellikle Hz. Muhammet’in hayatı, İslam tarihi, Dört 
Halife, Emevi ve Abbasi dönemleri, Arap tarihi, edebiyatı ile ilgili konularda dini, kültürel, etnolojik, 
siyasi vb. konularda çalışmaların yoğunlaştığı görülmektedir. Bu konuda öne çıkan oryantalistlerden 
biri de aynı zamanda Cizvit rahibi de olan Belçikalı Peré Henri Lammens (1862-1937)’tir. Lammens, 
küçük yaşlardan itibaren Beyrut’ta yaşamaya başlamış, Yunanca, Latince ve Arapçayı iyi derecede 
öğrenmiştir. Bu özelliği daha sonraki dönemlerde yaptığı araştırmalarda ve yayınlarda kendini 
göstermektedir. Lammens akademik çalışmalarını Beyrut’taki Doğu Bilimleri Enstitüsü’nde devam 
ettirmiş, Arap coğrafyasında birçok gezi yapmış, bu çalışmalarına kaynaklık edecek birçok Arapça 
21* İsmi tam olarak belirlenemediği için kişiyle ilgili bilgilere erişilememiştir. Bu nedenle yalnızca isteğinin onaylandığına dair belgeye yer 
verilmiştir. 
22 “Rusyalı Pesetinov’a Hazine-i Hümayun’daki bazı eski Rumca kitaplarına bakmasına izin verildiği”. DAGM. OADB. 304-53-HR.MKT. 
14 afer 1276 (12 Eylül 1859). 
23 “Aus einem Briefe von Dr. Bernhard Moritz”. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 38, s. 488, 1884.
24 “Almanyalı Profesör Moriç (Moritz)’in Ayasofya Camii ve Şehzade Sultan Camii kütüphanelerinde ilmi çalışma isteği”, DAGM. OADB. 
252-38.Y.MTV. 13 Recep 1321 (5 Ekim 1903); “Alman Profesör Morich (Moritz)’in Filistin’deki eski eserler üzerinde ve kütüphanelerde 
araştırma ve inceleme yapmasının temini”, DAGM. OADB. 4-84, Y.PRK.MF. 25 Recep 1319 (7 Kasım 1901). (Ancak belge yanlış 
özetlenmiştir. Yazışmanın ekindeki ikinci belge, Profesör Moritz’in Ayasofya ve Şehzade Sultan Mehmet Camilerinin kütüphanelerinde 
yapacakları araştırmaya refakat edecek memurun belirlenmesi ile ilgilidir.)
25 A.g.e., Kanar, 1565.
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yazma eser için İstanbul’a gelmiştir. Bu seyahatlerinden birini, 3 Cemaziyü’l-evvel 1327 (23 Mayıs 
1909)’da aldığı izin ile gerçekleştirmiştir. 12 Mayıs 1909’da Belçika Büyükelçiliği aracılığıyla Hariciye 
Nezareti’ne yapılan başvuruda o günlerde İstanbul’da bulunan Lammens’in hazırlamakta olduğu bir 
kitap için Maarif ve Evkaf Nezaretlerine bağlı kütüphaneler ile Ayasofya Kütüphanesi’nde bulunan 
“Arapça” el yazmalarını inceleme isteği daha önce de kendisine bu konuda kolaylık gösterildiği 
vurgulanarak belirtilmiştir. Bu da Lammens’in her ne kadar belgelerde rastlanmasa da daha önce 
de İstanbul’a bu amaçla geldiğini kanıtlamaktadır. 29 Rebiü’l-ahir 1327 / 7 Mayıs 1325 (20 Mayıs 
1909)’te Hariciye Nezareti tarafından Sadaret Makamı’na iletilen yazıda da Lammens’in bu isteği 
değerlendirilmiş, ardından yazıda geçen Maarif ve Evkaf Nezaretleri’ne gerekli bildirim yapılmıştır 
(Bkz. Belge-6/1, 6/2 ve 6/3).26 Bu incelemenin yapıldığı Henri Lammens’in iki farklı çalışmasındaki 
notlarda ve dipnotlarda görülebilmektedir. İlki Fatima et les Filles de Mahomet27 adlı kitaptır. Hz. 
Muhammet dönemini ve olaylarını ele alan bu kitapta yazar, İstanbul kütüphanelerinde yer alan hadis 
kitaplarını incelemiştir. Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanesi’nde bulunan nüshasının 2, 6, 10, 18, 
21, 25, 31, 56, 60, 68, 77, 88, 90, 101, 102, 104 ve 134. sayfalarındaki dipnotlarda araştırma yaptığı 
kütüphaneleri ve buradaki eserleri kaydetmiştir. Buna göre Lammens, Köprülü, Nuruosmaniye, Aşir 
Efendi, Beyazıd (Kütüphane-i Umumi-i Osmani) ve Ayasofya kütüphanelerinde bulunan Arapça 
hadis kitaplarını incelemiştir.28 Diğeri, Les Sanctvaires Preislamites dans l’Arabie Occidentale adlı 
eserdir.29 Bu kitabın 56, 72, 89, 95, 99, 100, 110, 111 ve 120. sayfalarında dipnotlarda araştırma yaptığı 
kütüphaneleri ve buradaki eserleri kaydetmiştir. P. Henri Lammens yazmış olduğu 14 kitabın yanı sıra 
Encyclopedia of Islam’a (Leiden) ve İslam Ansiklopedisi’ne (İstanbul) çok sayıda madde yazarlığı da 
yapmıştır.30 

I.  Dünya Savaşı öncesi Osmanlı vilayetlerindeki eski eserleri (yazma kitapları) incelemek, 
istinsah etmek ve bunlarla ilgili çalışmalar yapmak isteyen iki oryantalistten ilki İslamiyet öncesi 
Arap edebiyatı, Arapça - Farsça - Türkçe yazma katalogları ve Osmanlı dönemi çalışmaları ile tanınan 
Oskar Rescher (1883-1972)’dir. Rescher’in ziyareti 1909’da Ebu’l-Feth Osman bin Cinni (İbn Cinni, 
912-1002) ve Arap grameri üzerine yapmış olduğu doktora çalışması sırasında olmuş, çalışmasını 
tamamlayana kadar İstanbul’da kalmış, 1911’de bir kez daha İstanbul’a gelerek Topkapı Sarayı 
Kütüphanesi’ndeki kitapları incelemiş31 ve 1913’te ise çalışmaya konu olan ziyaretini gerçekleştirmiştir. 
8 Şevval 1331 (8 Eylül 1913)’te kütüphanelerin bağlı bulunduğu Maarif-i Umumiye Nezareti’nin 
Kalemi Mahsus Dairesi tarafından Hüdavendigar Vilayeti Maarif Müdiriyeti’ne gönderilen yazıda, 
tanınmış oryantalistlerden (müsteşrik) Rescher’in Bursa’daki eski kitapları incelemek istediği ve bu 
konuda kendisine kolaylık gösterilmesi ricasından bahsedilmektedir (Bkz. Belge 7/1 ve 7/2).32 Bu 
incelemenin yapıldığı Rescher’in ZDMG’de yayınladığı makaleden33 ve Die Maqamen des Sojuti 
adlı çalışmasından anlaşılmaktadır. Bursa kütüphaneleri ile ilgili makalede, bu şehirdeki Haraçzade 

26 “Belçika tebaasından ve Cizvit ruhbanından olup Dersaadet’de bulunan müsteşrik rahip Lanes’in hazırlamakta olduğu bir kitap için İstanbul 
kütüphanelerindeki asar-ı Arabiye’yi tedkikine izin verilmesi”. DAGM. OADB. 3555-266576-BEO, 3 Cemaziyü’l-evvel 1327 (23 Mayıs 
1909). 
27 Romae: Sumptibus pontifıc Instituti Biblici, 1912 (A.Ü. DTCF Kütüphanesi D 21085). 
28 Köprülü Kütüphanesi’nden Ebu Ubeyd’in İmtaü’l-Esma, Sabit ibn Cevzi’nin Mir’atü’z-Zaman fi Tarihü’l-Ayan, Nüveyri’nin Nihayetü’l-
Ereb fi Finuni’l-Edeb, Buhari’nin Tarih kitapları olan et-Tarihü’l-Kebir, et-Tarihü’l-Evsat ve et-Tarihü’l-Sagir, Aşir Efendi Kütüphanesi’nden 
Sabit ibn Cevzi’nin Telkih, Makdisi’nin Ensabü’l-Kureyşin (?), Suyuti’nin Enmuzecü’l-Lebib fi Hasaisi’l-Habib, İmam Suyuti’nin Camiü’s-
Sagir min Ehadisi’l-Beşir ve Nezir (Mecmua) ve Ali el-Muttaki’nin Muntehabü’l-Kenzi’l-Ummal, Nuruosmaniye Kütüphanesi’nden Nesai’nin 
Sünen-i Nesai (Sünen), Beyazıt (Kütüphane-i Umumi-i Osmani)’den İbn Kayyım el-Cevziyye’nin Zadü’l-Mevad fi Hedyi Hayri’l-İbad ve 
Kudai’nin Uyunü’l-Maarif ve’l Fünunü’l-Ahbari’l-Halaif ve Ayasofya Kütüphanesi’nden İbn Kuteyde’nin El-Maarif (Kitabü’l-Maarif) adlı 
eserlerini çalışmasında kullanmıştır. 
29 Beyrouth: Imprimerie Catholique, 1926 (A.Ü. DTCF Kütüphanesi D 14628).
30 A.g.e., Kanar, 1291-1294.
31 “Almanya müsteşriklerinden Doktor Richer adlı zatın Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde mevcut eski eserleri tetebbu ve istinsah eylemesine 
izin verildiği”. DAGM. OADB. 3928-294542-BEO, 19 Şevval 1329 (13 Ekim 1911). 
32 “Kütüb-i kadimeyi tedkik için Bursa’ya gidecek olan müsteşrik Richer’e (Rescher) gerekli kolaylığın gösterilmesi”. DAGM. OADB. 1189-
53, MF.MKT, 8 Şevval 1331 (10 Eylül 1913). 
33 “Notizen über einige arabische Handschriften aus Brussaer Bibliotheken Nebst Manuskripten der Selim Ağa (Skutari) etc.”. ZDMG, 68 
(1914): 47-63. ZDMG’nin aynı sayısında yayınlanan bir başka makaleden Rescher’in İstanbul’da da aynı çalışmayı yaptığı anlaşılmaktadır. 
Bakınız; “Kütübhane-i Feizije (in der Nähe Fatih Moschee) und Asir Efendi L II. III.”. ZDMG, 68 (1914): 377-391.  

Medresesi, Orhan Cami, Ulu Cami ve Hüseyin Çelebi kütüphanelerindeki yazmalara yönelik katalog 
kayıtları yer almaktadır. Ayrıca Die Maqamen des Sojuti’nin önsözünde şu ifadelere yer verilmiştir: 
“Elimin altındaki baskılar 1. İstanbul Cevaib baskısı (1298), 2. Kahire Bulak Matbaası (1275) ve 3. 
tamamen özdeş (muhtemelen daha sonra tamamlanmış) Bhopal Matbaası (1297) ilk kısmı el-mubtakar 
fi bayan ma yataallaqu bi-‘l-muannat wa-‘l-mudakkar’ı içeren/barındıran bir külliyattır. [ZDMG’nin 
68/387. sayfasında Aşir Efendi Kütüphanesi I. bölümün 1150, 1152, 1158 ve 1179. kayıtlarda, aynı 
sayının 389. sayfasındaki II. bölümün 445. kaydında ve yine sayının 54. sayfasında Bursa Hüseyin 
Çelebi Kütüphanesi 49. kaydında  yayınladığım kataloglara göre]. Ayrıca sık sık Berlin yazmaları 
ile karşılaştırdığım, İstanbul’da bulunduğum kısa süre içerisinde (1918’in Ocak ayı başında) 
maalesef yüzeysel olarak bakabildiğim İstanbul yazmaları da elimde var”. Bu ifadenin dipnotunda 
İstanbul’daki Aşir Efendi, Esad Efendi, Laleli ve Ragıp Paşa Kütüphaneleri’nde bazı Arapça eserlerin 
nüshalarını incelediğini belirtmektedir.34 Rescher, 1913’te yayınladığı bir diğer kitabının İstanbul’da 
yazdığı önsözünde İstanbul Laleli Camisi Kütüphanesi’ndeki bir Arapça yazmadan faydalandığını 
eserin kimliğini vermeden bahsetmektedir.35 Oskar Rescher’in Türkiye ziyaretleri sonrasında 
yayınlamış olduğu eserler arasında araştırma/inceleme yapmış olduğu kütüphanelerdeki yazmaları 
içeren katalogların da olduğu görülmektedir.36 

1937’de Türk vatandaşı olan Oskar Resher, aralarında Taşköprüzade İsamüddin Ahmed’in eş-
Şakaiku’n-Numaniyye fi Ulemai’d-Devleti’l-Osmaniyye ve Miftahü’s-Saade ve Misbahü’s-Siyade, 
Yahya el-Baladuri’nin Kitab-ı Futühu’l-Buldan ve Apap edebiyatının önemli eserleri olan 1001 
Gece Masalları ile ilgili birçok çalışma yapmıştır. Bunun yanı sıra toplamış olduğu yazma ve basma 
eserlerden oluşan özel kütüphanesinin çoğu yazmalardan oluşan bölümleri Berlin Staatsbiliothek ve 
Yale Üniversitesi Beinecke Kütüphanesi’nde yer alırken, 3109 basma eseri de Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi tarafından satın alınmıştır. 

I. Dünya Savaşı öncesi ülkemize gelen diğer Alman orientalist, Münih Şehir Kütüphanesi 
Müdürü (Bayerischen Staatsbibliothek in München) Emil Gratzl (1877-1957)’dır. Gratzl’ın çalışmaları 
da semitik diller ve yazma eserler üzerine yoğunlaşmıştır. Alman Büyükelçiliği’nin Dahiliye 
Nezareti’ne 3 Teşrin-i evvel 1329 (16 Ekim 1913) tarihinde göndermiş olduğu yazıda Emil Gratzl’a 
eski eserleri ve kitapları incelemek üzere Adana, Haleb, Şam, Urfa, Mardin, Musul, Samarra(?) ve 
Bağdad vilayetlerinde kendisine kolaylık gösterilmesi isteği belirtilmiştir. Dahiliye Nezareti de bu 
istek üzerine olumlu görüşünü Suriye, Haleb, Adana, Bağdad, Musul ve Diyarbakır Vilayetleri’ne 
ayrıca Urfa Sancağı Mutasarrıflığı’na göndermiştir (Bkz. Belge 8/1 ve 8/2).37 

Emil Gratzl’ın ziyareti sonrasında yayınladığı çalışmalarda yapmış olduğu ziyaretle ilgili bilgilere 
erişilememekle birlikte 1924’te Erich Gruner ile birlikte yayınladığı Islamische Bucheinbände des 
14. bis 19. Jahrhunderts adlı eserde birçok Türk, Arap ve Fars cilt örneklerine yer vermiş, bunların 
nerelerden alındığını da belirtmiştir.

34 Die Maqamen des Sojuti, [s.l.]: Max Schmersov, 1918, s. I.
35 Die Maqamen des Zamakhsari, Greifswald: Buchdruckerei Hans Adler Inh., 1913, s. I.
36 Oskar Rescher’in 1912 ve 1913 yıllarında İstanbul kütüphanelerindeki Arapça yazmalara yönelik katalog çalışmaları şunlardır: Mitteilungen 
aus Stambuler Bibliotheken, ZDMG, 64 (1910): 195-217; Arabische Handschriften des Topkapi Seraj, Rivista Degli Studi Orientali, 4 
(1911/12): 695-733; Mitteilungen aus Stambuler Bibliotheken II, Mélanges de la Faculte Orientale Beyrouth, 5 (1912): 489-540; Über einige 
Arabische Handschriften der Hamidie-Bibliothek, Zeitschrfit für Assyriologie, 27 (1912): 147-158; Über Arabische Handschriften der Aja 
Sofia, Weiner Zeitschrfit für die Kunde des Morgenlandes, 24 (1912): 63-95; Weitere Arabische Handschriften der Köprülü Bibliothek, nebst 
anderen der Jeni Gami’ und Nur-i ‘Otmanije. Mitteilungen des Seminars für Orientalischen Sprachen, 15 (2): 1-29, 1912; Neuerwerbungen 
der Universitäts-Bibliothek, Zeitschrfit für Semitistik und verwondte Gebiete, 3 (1924): 247-254. Konu ile ilgili ayrıntılı bibliyografik bilgiler 
için bakınız; İsmet Binark, Türkiye Kütüphanelerindeki Yazmalar Hakkında Yerli-Yabancı Kaynaklar Bibliyografyası -Yeni İlavelerle -, Türk 
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 23 (1): 54-79, 1974.
37 “Almanya’nın Münih Şehri Kütüphanesi Müdürü şark dilleri mütehassısı doktor Emil Grasil (Gratzl) adlı zat, Adana, Halep, Şam, Musul, 
Bağdat, Urfa, Mardin ve çevresinde eski kitap ve eserler konusunda araştırma yapacağından kendisine kolaylık gösterilmesi talebi”. DAGM. 
OADB. 28/2-23, DH.İD, 15 Zi’l-kade 1331 (16 Ekim 1913). 
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Sonuç
XIX. yüzyıl ile birlikte doğu bilimcileri için önde gelen bir araştırma alanı olan Osmanlı toprakları, 

barındırdığı sayısız bilimsel, kültürel, edebi, arkeolojik ve etnolojik değerle önemli çalışmalara kaynaklık 
etmiştir. Çalışma kapsamında yer verilen ve çeşitli uzmanlık alanlarına sahip doğu bilimcilerin, kendi 
alanlarında öne çıkan çalışmalarını hazırlarken görmüş - gitmiş - araştırmış gibi yapmak yerine bizzat 
gelerek tetkik etmiş olmaları bu kaynaklara verilen önemi, incelenmesine olan gereksinimi, doğru ve 
güvenilir bilgiye ulaşma isteğini, tanıma / tanıtma isteğini vurgulamışlardır. Özel izinler ile araştırma 
yapmaya gelen doğu bilimciler özellikle İstanbul, Bursa ve Edirne’deki vakıf kütüphanelerinde yazma 
eserler ile teoloji, dil bilim, edebiyat, tarih ağırlıklı olmak üzere değerli çalışmalar yapmışlar, arşiv 
belgelerinden yararlanmışlar ve çeşitli arkeolojik kazılara, etnografik incelemelere katılmışlardır. Bu 
faaliyetleri sonucunda hazırladıkları eserlerini, prestijli/döneminin önde gelen bilimsel kuruşlarınca 
yayınlatmışlardır. Devlet ve özel vakıf bursları ile Osmanlı coğrafyasına araştırma yapmaya gelen 
doğu bilimcilere verilen destek aynı zamanda bu bilimsel çalışmalara verilen önemi de göstermektedir. 
Bu aynı zamanda doğunun kültürel, bilimsel, edebi vb. zenginliğinin çekiciliğini, dünyaya yaptığı 
katkıyı da gösterir bir delildir. Söz konusu doğu bilimcilerin çalışmalarında yer verdikleri, onlara 
kaynaklık eden ve hareket noktası olan kaynakların yer aldığı Osmanlı arşiv ve kütüphaneleri de bu 
bağlamda değerlendirildiğinde birçok Avrupa şehrindekiler ile boy ölçüşebilir vaziyettedir. Özellikle 
tarih, dil bilim, teoloji ve edebiyat (literatür) konularındaki çalışmalarda İstanbul başta olmak üzere 
Bursa ve Edirne’deki kütüphaneler doğu bilimciler için birer bilgi evi olmuş, her zaman kapılarını 
bu çalışmalara açık tutmuştur. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde içinde bulunulan siyasi ve 
ekonomik zorluklara rağmen birçok doğu bilimcinin istekleri kabul edilmiş ve güvenle çalışmalarını 
sürdürmeleri için gerekli önlemler alınmıştır. Bu çalışmalara kaynaklık eden İstanbul Kütüphaneleri, 
Batı bilim ve kültür hayatına ilginç, özgün ve yeni çalışmaların katılmasına aracılık etmiştir. Bunun 
yanı sıra kendi tarihlerini araştıran ve halkına tanıtmak isteyen ülkelerin hükümetleri ve Doğu 
kültürünü öğrenmek / öğretmek isteyen ülkelerin bilim kurumları da İstanbul Kütüphaneleri’nin eşsiz 
kaynaklarından faydalanmışlardır. Buradan hareketle Osmanlı Devleti Batı’daki bilimsel devrime ve 
kültürel değişime kendi bilim adamları ve / veya aydınları ile belki doğrudan katkı sağlayamamıştır, 
ancak elinde bulundurduğu değerli kütüphaneleri ve buradaki kaynakları ile Batı bilim ve kültür 
hayatına eşsiz katkılar ve yenilikler kazandırmıştır. 

Çalışmanın başta Türk kütüphane ve kütüphanecilik tarihi olmak üzere; oryantalistler, bilim 
tarihi, sanat tarihi, edebiyat tarihi ve siyasi tarih alanlarında araştırma yapanlara faydalı olabileceği 
kanaatindeyiz. 

KAYNAKÇA
FLEISCHER, Heinrich Leberecht, Beilage VIII zu Seite 11 Wissenschaftlicher Jahresbericht, 

Jachresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr 1846 ss. 105-107, 1847.
NEUGEBAUER, Wolfgang, “Pourtalès, Albert Alexander Graf”, in Neue Deutsche Biographie, 

Band 20, Münich, Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 2001.

Arşiv Belgeleri
“Alman Profesör Morich (Moritz)’in Filistin’deki eski eserler üzerinde ve kütüphanelerde 

araştırma ve inceleme yapmasının temini”, DAGM. OADB. 4-84, Y.PRK.MF. 25 Recep 1319 (7 
Kasım 1901). 

“Almanya müsteşriklerinden Doktor Richer adlı zatın Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde mevcut 
eski eserleri tetebbu ve istinsah eylemesine izin verildiği”. DAGM. OADB. 3928-294542-BEO, 19 
Şevval 1329 (13 Ekim 1911). 

“Almanyalı Profesör Moriç (Moritz)’in Ayasofya Camii ve Şehzade Sultan Camii kütüphanelerinde 
ilmi çalışma isteği”, DAGM. OADB. 252-38.Y.MTV. 13 Recep 1321 (5 Ekim 1903).

“Almanya’nın Münih Şehri Kütüphanesi Müdürü şark dilleri mütehassısı doktor Emil Grasil 
(Gratzl) adlı zat, Adana, Halep, Şam, Musul, Bağdat, Urfa, Mardin ve çevresinde eski kitap ve eserler 
konusunda araştırma yapacağından kendisine kolaylık gösterilmesi talebi”. DAGM. OADB. 28/2-23, 
DH.İD, 15 Zi’l-kade 1331 (16 Ekim 1913).

“Belçika tebaasından ve Cizvit ruhbanından olup Dersaadet’de bulunan müsteşrik rahip 
Lanes’in hazırlamakta olduğu bir kitap için İstanbul kütüphanelerindeki asar-ı Arabiye’yi tedkikine 
izin verilmesi”. DAGM. OADB. 3555-266576-BEO, 3 Cemaziyü’l-evvel 1327 (23 Mayıs 1909). 

“Hazine-i Hümayun’da saklanan yabancı dille yazılmış eski kitapları görmek isteyen Prusya 
elçisinin dilekçesini takdim eden tezkire ve ilgili derkenar”. DAGM BOA 11-62-A.MKT.NZD., 23 
Ramazan 1266 (2 Ağustos 1850).

“İlimlere ve eski eserlere ait araştırma yapacak olan Fransalı Langlo’ya gerekli kolaylığın 
gösterilmesi”. DAGM BOA 47-59-HR.MKT, 21 Şevval 1268 (8 Ağustos 1852).

“Kütüb-i kadimeyi tedkik için Bursa’ya gidecek olan müsteşrik Richer’e (Rescher) gerekli 
kolaylığın gösterilmesi”. DAGM. OADB. 1189-53, MF.MKT, 8 Şevval 1331 (10 Eylül 1913). 

“Paris Şark Dilleri Mektebi muallimlerinden Viktor Lankluva ve Edvard Dolörye’nin yazdığı 
kitapların takdim edildiği ve kendilerine atiyye verilmesi”. DAGM BOA 79-76-A.AMD, 1273 
(1856/57).

“Prusyalı Betman’ın eski kitapların bulunduğu mahallerin muayene ettirilmesine dair mektubunun 
takdimi”. DAGM BOA 33-1514-İ.HR., 17 Safer 1262 (14 Şubat 1846).

“Rusyalı Pesetinov’a Hazine-i Hümayun’daki bazı eski Rumca kitaplarına bakmasına izin 
verildiği”. DAGM. OADB. 304-53-HR.MKT. 14 afer 1276 (12 Eylül 1859).  
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ÖZET

Arşiv kayıtlarını titizlikle kaydeden ve koruyan Osmanlı Devleti, geriye önemli bir arşiv mirası 
bırakmıştır. Bir kültür mirası olarak günümüze ulaşan bu arşiv kayıtlarını korumak için çeşitli 
önlemler alınmaktadır. Ancak, Merkez arşivlerinin korunmasında gösterilen hassasiyet 

yerel arşivler konusunda gösterilmemektedir. Mevcut arşiv kaynaklarını korurken, vazgeçilmez 
kaynaklardan olan yerel arşivlerin korunması ve gelecek kuşaklara sağlam olarak aktarılması da 
önem arz eder. İşte bu araştırmada, Cumhuriyet dönemi Rize Adliye Arşivi, Çocuk Esirgeme Kurumu 
Arşivi ve Belediye Arşivi gibi günümüz kurum arşivleri esas alınarak, yerel arşivlerin günümüzdeki 
durumları ile kaynaklık değerleri değerlendirilecek; sonuçta mevcut yerel arşivlerin korunması için 
öneriler sunulacaktır. 

 Anahtar Kelimeler: Yerel Arşiv, Rize, Adliye Arşivi, Yetiştirme Yurdu Arşivi

THE STATUS OF LOCAL ARCHİVES IN THE REPUBLİC PERİOD: A REVİEW OF 
RİZE ARCHİVES

ABSTRACT
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Giriş
Arşivler, gerçek veya tüzel kişilerin hizmetler ve işlemleri sonucu ortaya çıkan belgeler, söz konusu 

belgelere bakan kurumlar veya bu belgelerin korunduğu yerlerdir1. İşte bu özelliklerinden dolayı 
arşivler, bir milletin, tapusu, kimliği, hatırası, hafızası ve onu geçmişinden bugüne ve bugününden 
yarınlarına bağlayan temel kurumlarıdır2. Arşiv, “devlet ve kişilerin haklarını, milletlerarası 
münasebetleri belgeler ve korur, bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye ve tespite yarar, ait olduğu 
devrin örf ve adetlerini, içtimai yapısını, müesseselerini ve aralarındaki bağlantı ve münasebetleri 
belirtir, ilmi araştırmalara imkân sağlar”3.

Uzun ve köklü bir uygarlık geçmişine sahip Türk tarihinde, ilk Türk Devletlerinden itibaren 
arşivlere önem verilmesine rağmen, kurumsallaşma ve teşkilatlanma açısından en gelişmiş örneği 
Osmanlı Devleti vermiştir. Zamanla bürokratik gelenek oluşturan bu kurumsallaşma sonucu, belgelerin 
müsveddeleri dahi atılmadan özel torbalar, sandıklar, atlas keseler ve kılıflar içinde saklanmış; daha 
da önemlisi arşivler, devletin hazinesi görülerek, korunmasında ihmali görülenlere ağır cezalar 
verilmiştir. Örneğin, 1590 yılında belgelerin çalınma ve tahrifinde ihmali görülen Divan-ı Hümayun 
kâtipleri idam edilmiş, bazılarının da elleri kesilerek devlet hizmetinden atılmışlardır4.

Yakın tarihlerde arşiv belgelerinin korunmasında ciddi bazı ihmallerin yaşandığını gösteren 
örnekler de görülmektedir. Rumeli’nin kaybedilmesi ile birlikte oralarda bulunan vakıflardan gelir 
gelmemesi üzerine, evkaf defterleri bir köşeye atılarak kendi hallerine terkedilmiş; yine, bazı belgeler 
Topkapı Sarayı’ndan Dolmabahçe’ye nakledilirken Ayasofya’nın galerilerinde çürümeye bırakılmıştır. 
Cumhuriyet döneminde ise, bunun en talihsiz örneği olarak, yetkililerin sorumsuzluk ve dikkatsizliği 
sonucu, 1931 yılında Bulgaristan’a satılan arşivlik malzemeyi vermek mümkündür5.

Genel olarak değerlendirildiğinde, bazı ihmaller dışında, merkezi arşivlerin korunmasına özen 
gösterilmiştir. Ancak, merkezi arşivlerin korunması hususunda gösterilen gayretin yerel kurum arşivleri 
konusunda gösterildiğini söylemek güçtür. Bundan dolayıdır ki, merkez arşivlerden çok sayıda defter 
ve belge günümüze ulaşabilmiş; ancak yerel arşivlerden kadı sicillerinden başka, beylerbeyi divanına 
ait defterler gibi eyalet arşivlerinden herhangi bir defter veya kayıt günümüze ulaşamamıştır6. 

Tarih araştırmalarında temel kaynaklardan olan taşrada çıkarılan mahalli gazete, mecmua ve 
dergiler için de benzer durumlar tespit edilmektedir. Günümüze yalnızca genel fikir edinilebilen 
yerel basın kalıntıları ulaşabilmiş; çok sayıda mahalli gazete ise yok olmuştur. İmparatorluğun son 
zamanlarında, farklı politikalar izlenerek vilayet arşivlerini korumak için yeni arşiv binalarının 
yapılması gibi çeşitli önlemler alınmış; fakat yine de bir kurumsallaşma oluşturulamamıştır7. 

Cumhuriyet kurulduktan sonra da bu politikaların bir devamı olarak, daha çok merkezi arşivlerin 
korunması üzerinde odaklanıldığı ve bu amacı sağlayacak arşiv politikalarının geliştirildiği tespit 
edilmektedir. Yakın tarihlerde meydana gelen bazı ihmaller, bu tespiti kuvvetlendirmektedir. Örneğin, 
1982 yılında 20 seneden eski arşivlik malzemenin SEKA’ya gönderilerek imha edilmesi emrinin 
verilmesi ile önemli miktarlardaki Trabzon Vilayet Arşivi imha edilmiş;8 yine, yörenin en eski eğitim 

1 İsmet Binark, Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri, Ankara 1980, s.11.
2 Caner Arabacı, “İletişim Araştırmaları ve Arşiv”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı.30, Bahar 2010, s.21-22.
3 Binark, a.g.e., s.11.
4 Atilla Çetin, “Osmanlı Arşivciliğine Toplu Bir Bakış”, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XXXIII, (2), 1984, s.55; Atilla Çetin, 
“Türkiye’de Arşivciliğin Tarihi Gelişimi”, Uluslar arası Türk Arşivleri Sempozyumu (17-19 Kasım 2005, İstanbul), İstanbul 2006, s.9-10.
5 Hakan Anameriç, Fatih Rukancı, “Bulgaristan’a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi”, Balkan Ülkeleri Kütüphaneler 
Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu Bildirileri, (5-7 Haziran 2008, Edirne), (Yay. Haz. Ender Bilar, Yaşagül Ekinci), Edirne 
2008, s.108-117.
6 Çetin, “Türkiye’de Arşivciliğin Tarihi Gelişimi”, s.12-13; Osmanlı Dönemi taşra arşivleri için bkz. Belgelerle Arşivcilik Tarihimiz (Osmanlı 
Dönemi), I, (Yay. Haz. Uğurhan Demirbaş ve diğerleri), Ankara 1999, s.39-55.
7 Çetin, “Türkiye’de Arşivciliğin Tarihi Gelişimi”, s.13.
8 M.Hanefi Bostan, “Trabzon’da Arşiv Tahribatı”, Zaman (Gazetesi), Sayı.8690, İstanbul 22 Eylül 1988; Dündar Alikılıç, “Vilayet Arşivleri 
ve Trabzon’un Yok Edilen Hafızası: Trabzon Vilayet Arşivi”, Karadeniz Tarihi Sempozyumu (25-26 Mayıs 2005), c.II, Trabzon 2007, s.1044-
1050.

kurumlarından olan Muallim Cudi Bey İlkokulu’nun arşivi de bu tarihlerde yok edilmiştir9. Tahrip 
edilen arşivlik malzemeler içinde, Osmanlı döneminden kalma adliye ve kadılık kayıtları ile müftülük 
ve vakıf belgeleri de bulunuyordu. Bu tahribin son 30-35 yıllık bir zaman dilimi meydana gelmesi 
yerel kurum arşivlerinin ne derecede büyük bir tehdit altında olduğunu göstermektedir. 

Rize’deki Kurum Arşivleri ve Kaynak Değerleri

Cumhuriyet dönemi taşra arşivlerini temel olarak, Milli Eğitim, Belediye, Vilayet, Borsalar, 
Sendikalar ve Odalar ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kurumların 
taşradaki birimlerine ait arşivler olarak tasnif etmek mümkündür. Burada, örnek olması açısından 
Adliye, Belediye, Yetiştirme Yurdu ve Yerel basın gibi birkaç kurum arşivinden seçilen örnekler 
değerlendirilecek; Rize ilinden hareketle yerel kurum arşivlerinin Türkiye’deki durumuna 
değinilecektir.

Rize Adliye Arşivi, 1925 yılında Rize’nin ayrı bir il olarak kurulmasından sonra oluşmaya 
başlamış; boşanma, tapu ve kaçakçılık gibi bütün adli ve hukuki davaların bakıldığı bir kurum görevini 
yerine getirmiştir. Uzun sayılabilecek bir dönem boyunca da hatırı sayılır bir arşiv bakiyesi oluşmuştur. 

İlde, Adliye teşkilatı uzun seneler boyunca eski binada hizmet vermiş, bu süre içinde oluşan 
arşiv materyali ahşaptan yapılmış çatı katı arasında muhafaza edilmeye çalışılmış; 2004 yılında Adliye 
teşkilatının yeni binaya taşınması esnasında arşiv de buraya nakledilmiştir. Arşiv, birçok defalar imha 
komisyonu tarafından tasniften geçirilerek dava süreci sona eren dosyalar farklı tarihlerde imha 
edilmiştir. Çıkarılan yönetmelik ve genelgelere uygun olarak, iş, isim tashih ve yaş davaları gibi 
davalar kısa süre içinde imha edilirken, boşanma ve tapu davası gibi davalar uzun yıllar boyunca 
korunmaktadır. 2006 yılından itibaren Adliye sisteminin dijital ortama aktarılmasından sonra, UYAP 
sisteminde dijital arşiv tutulmaya başlanmıştır. Yine bu tarihlerde mevcut durumda adliye arşivi 
dolduğundan, yakın zamanda yeni bir ayıklama yapılacaktır.

Rize Adliye arşivi hakkında bu genel bilgilerden sonra, kurumda bulunan arşivlik malzemenin 
kaynak değeri üzerinde durmakta fayda vardır. Bunun için de arşiv dosyalarından üç boşanma ve bir 
tapu dosyasını incelemek yeterli derecede fikir verecektir. 

İlk örnek dava dosyası, Asliye Hukuk Mahkemesinin 1958 tarihli bir boşanma davasıdır. 
Davacı Rize’nin Ekmekçiler mahallesinden Y. K., Davalı Sinekli köyünden N. K. ve dava konusu 
ise “şiddetli geçimsizlik sebebiyle” boşanma olarak görülmektedir. Dava dosyası içinde davanın 
geniş safahatına dair bilgiler şu şekilde kaydedilmiştir. “1958 tarihli celsede aralarında geçimsizlik 
mevcut olduğundan dava açılmışsa da aralarında geçimsizlik olmayıp, ancak müddei aleyhe kendi 
annesi arasında geçimsizlik olduğunu ve davayı da kendi evini terk etmiş olması sebebiyle açtığını, 
yoksa aralarında geçimsizlik bulunmadığını ifade ettiğinden, müddeinin terk sebebiyle ihtar ve buna 
müsteniden boşanma davası açmakta muhtar bulunması şartıyla reddine” karar verilmiştir10. 

İkinci örnek kayıt, Rize Kale mahallesinden S. Z. ile A. T. Z. arasındaki “şiddetli geçimsizlik 
sebebiyle boşanma” davasıdır. Davanın içeriği incelendiğinde, aile içi geçimsizlik davasının 
ayrıntılarına ulaşmak mümkün hale gelmektedir. Davalı’nın dosyada bulunan ifadelerinden “kendisi 
müddeiyi bidayeten istemezken anne ve babalarının tavsiyeleri üzerine mecburen razı olduğunu, daha 
ilk günlerde sevmediğini ve aralarında geçimsizlik çıktığını”, 2 yıl evli kaldıklarını, bu süre zarfında 
özellikle bir iş yapmayarak evin ihtiyaçlarını karşılamadığını, “düğün için lazım gelen cihazı yapmamış 
ve başkaları tarafından temin edilen gelinlik elbiseleri yırtmış ve bir kısmını da satmış” olduğundan 
“bu vaziyet karşısında evlilik birliğinin idamesine ve birleşmesine imkan ve ihtimal kalmamış 
olduğundan boşanmalarına” Medeni kanunun 134. ve 138. maddeleri gereğince karar verilmiştir. 

9 M.Hanefi Bostan, Karadeniz’de Nüfus Hareketleri ve Nüfusun Etnik Yapısı, İstanbul 2012, s.442.
10 Rize Adliye Arşivi, Asliye Hukuk Mahkemesi, Esas No:1958/82, Karar No:1958/152.
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Özet olarak sunduğumuz bilgilerden de anlaşılacağı gibi, dava dosyasından Rize’de evlilik adetleri, 
şekilleri, zamanla bu adetlerde meydana gelen değişmeler, aile yapısı, aile yapısındaki değişmeler ile 
Medeni Kanunun uygulanışı ve Türk Hukuk Tarihi incelemeleri yapmak mümkündür11.

Üçüncü örnek ise “zina sebebiyle boşanma” davasıdır. Rize Gündoğdu Mahallesinden S. K., 
1937 yılında evlendiği ve 2 yıl beraber yaşadığı, ancak çocuğu olmayan H. K.’yi 13 seneden beri Ş. Ş. 
ile gayrı-resmi karı koca hayatı yaşadığı ve ondan iki çocuğu olduğunu iddia ederek şikayet etmiştir. 
H. K. gerekçe olarak “kendisi ile alakadar olmadığından bizzarure” ayrıldığını belirtmiş, mahkeme de 
Medeni kanunun 129. ve 138. maddeleri gereğince boşanmalarına karar vermiştir12. 

Diğer örnek ise, Osmanlı döneminde “beslemek şartı ile ferağ” uygulaması olarak nitelendirilen, 
Medeni Kanun’da ise, “kaydı hayat şartıyla bakma mukavelesi” olarak isimlendirilen tapu davasıdır. 
Dava, Ekmekçiler Mahallesinden 65 yaşında D. Y. tarafından M. S. aleyhine “bakmak şartıyla riayet 
edilmemesi sebebiyle tapu kayıtlarının fesh-i iptali” amacıyla açılmıştır. Davanın ayrıntısı ise şu 
şekildedir: Davacı kimsesiz D. A, annesinden kalma bir hane ve tarlayı ölünceye kadar bakmak şartı ile 
M. S.’ye terk etmiş, ancak davalı ailesi içinde yaşatmadığı gibi sorumluluklarını hiçbir zaman yerine 
getirmemiş ve davalıyı kimsesiz, kendi haline ve dilenmeye terk etmiştir. Davalı savunmasında, şahsa 
baktığını, harçlığını verdiğini, elbiselerinin yıkanarak temizliğinin yapıldığını ve kendisine yapılan, 
yanına taşınma teklifini tek başına yaşamak istediği gerekçesi ile reddettiğini belirtmektedir13. 

Örneklerini verdiğimiz bu kayıtlar şüphesiz Türk Hukuk Tarihi açısından temel kaynak değeri 
taşımaktadır. Mahkeme kayıtlarının tarihe temel kaynak oluşturduğuna şüphe bulunmamakla birlikte, 
özellikle şehir tarihleri ve yerel tarih araştırmalarının birinci derecede kaynaklarındandır. Yerel tarihin 
doğru yazılabilmesi için kişilerarası ve devlet ile kişi arasındaki bütün önemli olayların kaydedildiği 
mahkeme kayıtlarının incelenmesi bir zorunluluk haline gelmektedir. Genel tarih açısından da, 
özellikle sosyo-ekonomik, örf adet, sosyal yardımlaşma ve sosyoloji araştırmaları alanlarında birinci 
derecede kaynak değeri taşımaktadır. Özel hukuk açısından, şahıs ve aile hukuku ile ilgili olarak, aile 
yapısını, değişikliklerin aileye etkisini, evlenme ve boşanma gibi sosyal kurumların işleyişini, karı-
koca arasındaki mal ayrılığı uygulamalarını; ticaret ve borçlar hukuku ile ilgili olarak, sözleşmeler, 
tapu anlaşmazlıkları ve bunlara ek olarak göçler, kaçakçılık ve şahsa karşı işlenen suçları incelemek 
mümkündür. 

Ancak bütün bu bilgilere dava dosyasından ulaşılabilmektedir. Arşivlik malzemenin korunması 
açısından işin ilginç yanı, işte tam da bütün bu davaların sonuçlandırılarak kaydedilmesinden sonra 
başlamaktadır. Dava, hâkim tarafından adli işlemler açısından sonuçlandırılmakta ve karar Hukuk 
Esas Defteri veya Karar Esas Defteri’ne yazılmakta, otuz yıllık sürenin dolması akabinde dava 
dosyaları ayıklandıktan sonra imha edilmektedir. Hukuk Esas Defteri’ne sırasıyla Davacı ve davalının 
adı soyadı, davanın çeşidi, evrak geliş tarihleri, ilam tarihleri, temyiz sonucu ve düşünceler ile dava 
sonunda da kararın özeti bir ya da birkaç kelime ile kaydedilmektedir. Örneğin, Dava sonucunda 
eğer dava boşanma davası ise tarih ve dosya numarası ile “boşanmalarına” veya kısaca “sübutuna” 
yazılarak kısa bir sonuç kelimesi ile kayıt altına alınmaktadır. Nevi sütununa ise “boşanma geçimsizlik” 
ve “veraset” gibi dava konuları yazılmaktadır. Hâkim, adli sürece uygun olarak kendi ihtiyacına uygun 
ölçüde kayıt almaktadır. Ancak, tarihçinin görevi de tam da hâkimin görevinin bittiği andan itibaren 
başlamaktadır. Şeriyye sicil kayıtlarında mevcut dava özetleri kadar bile bilginin yer almadığı bu karar 
defterlerinin herhangi bir tarihi araştırmaya kaynaklık etmesi imkânı kalmamaktadır. Eğer davaların 
karara bağlandığı davaya özel adli dosyalar imha edilmişse, yukarı da kaynaklık değerini tespit ettiğimiz 
belgeler olmadan araştırmalar yapılması imkânsız hale gelmekte ve ileride çok ciddi araştırmalara 
kaynak teşkil edebilecek belgeler resmi işlemler ile imha edilmektedir. Böyle bir durumda, 30 yılda 
bir sistematik olarak kendi yerel arşivlerini imha eden bir devlet ile karşılaşılmaktadır. Bu açıdan 

11 Rize Adliye Arşivi, Asliye Hukuk Mahkemesi, Esas No:1959/188, Karar No: 1959/680.
12 Rize Adliye Arşivi, Asliye Hukuk Mahkemesi, Esas No:1959/400, Karar No: 1959/719.
13 Rize Adliye Arşivi, Asliye Hukuk Mahkemesi, Esas No:1958/627, Karar No: 1958/669.

düşünüldüğünde, sorunun sadece arşivlik malzemenin korunması olarak anlaşılmaması gerektiği, 
hangi malzemelerin korunması gerektiğinin de iyi tespit edilmesinin zorunluluk olduğu açık şekilde 
anlaşılmaktadır. 

Adalet bakanlığı tarafından yayımlanan “Arşiv Hizmetleri Hakkında Genelge” ile üretilen 
evrakın saklanması, imhası ve arşiv malzemesi niteliği taşıyan belgelerin Devlet arşivine devir 
işlemlerinin taşra birimlerinin kendilerince yerine getirilmesi; arşivlik malzeme ile bunların birimde 
saklama sürelerini gösterir listenin, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde 
düzenlenmesinin gerektiği bildirilmiştir14. Bu genelge ile arşivlik malzemenin korunmasına değer 
verilmiş olsa bile, hangi malzemelerin korunacağının belirlenmesinde sorunlar yaşandığı aşikâr olarak 
ortaya çıkmaktadır.

İncelediğimiz diğer bir kurum arşivi, bakanlığın yakınlarda aldığı kararla ev sistemine geçtiği 
Çocuk Esirgeme Kurumu’dur. Tarihçesi çok köklü ve eskilere dayanan kurum, Rize’de 1923 yılında 
kurulmuş, fakat kurum asıl faaliyetlerine Çocuk Yuvası’nın kurulmasıyla başlamıştır. Kurum 
başlangıçta müstakil binaya sahip olmadığından yatılı çocuk alınmamış; 1944 yılında binanın 
açılmasıyla başlangıçta 16 çocuk kalmaya başlamış, 1952 yılında ise bu sayı 47 çocuğa ulaşmıştır15. 

Kurumda muhtaç çocuklar için karar defterleri ve şahsi dosyalar olmak üzere iki belge türü 
tutulmuştur. Tutulması zorunlu defterlerden olan Karar Defteri’nde kuruma kabul edilen çocukların 
özlük bilgilerine ulaşılabilmektedir. Karar Defterleri, çocukların kuruma kabul edilmeye başlandığı 
tarihten itibaren düzenli olarak tutulmuştur. Defterlerde muhtaç çocukların anne-babalarının adı, 
memleketi, işi ile kurumdaki çocukların adı, doğduğu yer, kuruma nereden ve ne şekilde geldiği, kayıt 
tarihleri, sağlık durumları, gönderildiği yer, çıktığı tarih ve mülahazat gibi başlıklar altında ayrıntılı 
bilgiler verilmektedir.  Örneğin, 1936 doğumlu muhtaç bir çocuğun kaydında, annesi terk, babası 
fakir olduğundan kuruma 1944 tarihinde verildiğini, daha sonra anne-babasına tekrar teslim edildiği 
tespit edilmektedir16. Kurumdaki bu arşivlik malzemelerden Rize özeli ve Türkiye genelinde sosyal 
yardımlaşma incelemeleri yanında, Tarih ve Sosyoloji araştırmaları yapmak mümkündür. 

Kurumda çocukların özel dosyalarında daha ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Ancak, diğer yerlerde 
tespit edilen dikkatsizliklere burada da rastlanmaktadır. Bu dikkatsizliğin sonucu olarak kurumun 
birkaç defa taşınması esnasında 1959 yılına kadarki dosyalar kaybolmuştur. 

Elde mevcut dosyalardan verilecek iki örnek, dosyaların kaynaklık değerine ışık tutacaktır. 
İlk örnek doğum sonrası terk vakasıdır. 1979 yılında Şeyh Camii yakınına terk edilmiş olarak cami 
imamı tarafından bulunan 6-7 günlük kız çocuğu, Belediye Zabıtası ve Polis tarafından İl Çocuk 
Yetiştirme Yurduna teslim edilmiştir. Bu bilgiler şahsi dosyası içinde bulunan Zabıt Varakası’ndan 
öğrenilebilmektedir17. 

Diğer bir örnekte, Kıbledağı köyünden baba A. Y.’nin, küçük çocukları ikiz R. ve Ş.’yi annelerinin 
doğum esnasında ölmesi üzerine, fakirlik ve bakacak akrabası olmadığından, Yetiştirme Yurduna 
verdiğini ve durumu düzelince köy ihtiyar heyetinden aldığı tasdikli ilmühaber ile geri almış olduğu 
öğrenilmektedir18. Bu örnekler eğer aynı tarihlerde çıkarılan kanunlarla birlikte değerlendirilirse, 
çok ciddi araştırmalar ortaya çıkacaktır. Bir kısmı yok olsa bile elde mevcut belgelerle, Cumhuriyet 
dönemi sosyal yardımlaşma sistemi ortaya konulabilir.
14 Adalet Bakanlığı “Arşiv Hizmetleri Hakkında Genelge”, Sayı. B.03.0.İMİ.0.00.08-010.06.02-5; Genelge no. 128.
15 Rize (Gazetesi), 21 Haziran 1952.
16 Rize Çocuk Yuvası, Karar Defteri, No.1. İlk defter kurumun çocukları kabul etmeye başladığı 1944 yılından başlamaktadır.
17 Rize Çocuk Yuvası, Çocuk Dosyası. (Dosya numarası yoktur).
18 Rize Çocuk Yuvası, Çocuk Dosyası. Sulh Mahkemesi Esas No.964/23 Karar No.964/14.
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Taşrada önemli bir kaynak değeri bulunan yerel gazetelerin arşivinin tutulmasında da benzer 
durumların yaşandığı gözlemlenmektedir. Rize’de Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde çeşitli 
tarihlerde çıkarılan önemli sayıda yerel gazete bulunmaktadır. Basın arşivleri eskinin takvim ve 
ruzname bilgileri gibi günü gününe kaydedilen bilgilerini içermeleri dolayısıyla, araştırılan dönemin 
çok yönlü aydınlatılmasında vazgeçilmez öneme sahiptir19. 

Ülkemizde 1934 yılında çıkarılan “Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu”, ülke genelinde 
çıkarılan gazetelerin bir nüshasının Milli Kütüphane’ye gönderilmesini zorunlu tutmuş; gönderilmesi 
mecburi olan gazetelerin müddeti içinde gönderilmemesi durumunda mahalli mülki amir tarafından 
iki yüz Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılması esasını getirmiştir20. Getirilen bu şartlar ile 
bazı yenilikler getirilmiş olsa bile arzulanan seviyede bir değişim getirdiğini ifade etmek güçtür. 
Getirilen cezaların caydırıcı olmaması sebebiyle, bu süre içinde Rize’de çıkarılan süreli yayınların 
önemli bir kısmının arşivlerde yer almadığı tespit edilmektedir. Bu gazetelerin aralıklarla kaydı vardır. 
İlde çıkarılan günlük gazetelerin bir kısmına, Milli Kütüphane Süreli Yayınlar bölümünden ulaşmak 
mümkündür. 

2012 yılında yeni çıkarılan “Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu”nda bu 
eksiklikler görülmüş olsa gerek, eksiklikleri giderici çeşitli maddeler eklenmiştir. Yerel ve bölgesel 
gazetelerin ikişer nüsha derlenerek, bir adedinin Milli Kütüphane’ye, bir adedinin ise yayımlandığı 
ilin Halk Kütüphanesine gönderilmesi zorunlu hale getirilmiş; yükümlülüklerini yerine getirmeyen 
mükelleflere, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri sürece de bir daha izin belgesi verilmemesi şartı 
getirilmiştir21. Bu ağırlaştırılmış şartların ne kadar etkili olabileceğini zaman gösterecektir. 

Son olarak ele alacağımız kurum arşivi ise, Rize Belediyesi Arşivi’dir. Belediye arşivleri özelikle 
yerel tarih araştırmalarında vazgeçilemeyecek kaynaklar arasındadır. Kuruluş tarihi XIX. yüzyılın 
sonlarına kadar giden Rize Belediyesi’nin, 1986 tarihine kadar Belediye Meclisi kararlarının arşivi 
tutulmamış veya yaklaşık yüz yıllık bir geçmişe ait önemli arşiv kayıtları muhafaza edilmemiştir. 

Bu bağlamda bir merkezde toplanması gerektiği halde genel müdürlükler, bölge müdürlükleri, 
il müdürlükleri, çeşitli meslek kuruluşları, odalar ve sendikalar elinde yığınla arşivlik malzemenin 
bulunduğunu ve bunların standart arşiv ortamında olmadığını düşünmek gerekmektedir. Hatta feci 
koşullar altında muhafaza edilen arşiv malzemelerinin tamamen kullanılmaz hale gelmeden acilen 
koruma altına alınması gerekmektedir.

19 Arabacı, a.g.m. , s.21-23.
20“Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu”, Resmi Gazete, Sayı. 2741, Kanun No.2527, Kabul Tarihi. 21.6.1934, Yayın Tarihi. 2.7.1934.
21 “Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu”, Resmi Gazete, Sayı. 28219, Kanun No. 6279, Kabul Tarihi. 22.2.2012.

Sonuç ve Öneriler

Kamu kurumlarının ellerinde bulunan arşiv belgelerinin ayıklanması ve imhası ile ilgili 
düzenlemeler, kararname ve kanunlarla düzenlenmiştir. Arşiv hizmetleri bu düzenlemelerle yürütülmüş, 
ancak amaçlanan hedeflere istenilen seviyede ulaşılamamıştır. Bu durumun en önemli sebebi, çeşitli 
mali sıkıntılar yanında, mevzuattan gelen eksikliklerdir. 

Önerilerin en başında değinmek zorunda hissettiğim husus, ihale ile imha edilen Adliye 
belgelerinin teşkilat içinde çıkarılacak bir genelge ile acilen imhasının yasaklanması; daha sonra 
bunların da gerekli altyapı işlemlerinin tamamlanmasından sonra UYAP sistemine aktarılmasının 
sağlanmasıdır. 

Yine, kurumlarda bulunan arşiv memurları meslekten atanmalı; daha sonra ise belgelerin sağlıklı 
bir şekilde tespiti, toplanması, korunması ve tasnif edilmesi sağlanmalı; kanun hükümlerinin tüm 
kurumlarda uygulanmasının sağlanması için kurum personelleri hizmet içi kurslara alınmalıdırlar. 

Ayrıca, hangi tür belge gruplarının tarihe kaynaklık edebileceğine ve dolayısıyla korunması 
gerektiğine, Arşiv Genel Müdürlüğü’nden bir uzmanlar heyeti karar vermelidir. Kurumdaki 
görevlilerin kurum önceliklerini ön planda tutarak değerlendirme yapmaları, birçok belgenin imha 
edilmesine yol açmaktadır. Bu noktada, Müfettişlerin hangi tür belgelerin korunmasından daha ziyade, 
arşiv belgelerinin nasıl korunduklarına odaklanmalarının yeterli olmadığı açıktır.

Belgelerin tasnif işlemleri, bunlar üzerinde azami ölçülerde tasarruf sağlanabilmesi ve 
saklanmasına gerek görülmeyen belgelerin sağlıklı şekilde tespit edilerek imha edilebilmesi, ancak 
belgelerin planlı bir şekilde oluşturulmasıyla mümkündür. Bu sebeple, kamu kurumlarının geçmiş 
arşiv belgeleri için de dijital arşivler oluşturmaları desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.

Konuyla ilgili üniversitelerdeki ilgili bilim dallarının işbirliğiyle yerel arşivler konusunda da 
çeşitli bilimsel organizasyonlar düzenlenmesinin, yerel arşivlerin korunması konusunda ufuk açıcı 
politikaların oluşmasına katkıda bulunacağı açıktır.

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün taşrada il, ilçe müdürlükleri şeklinde, Halk 
kütüphaneleri ile ortak bir çatı altında açılımının profesyonel anlamda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Taşrada bulunan Halk Kütüphanelerini arşiv teşkilatının taşradaki organları konumuna getirmek ve 
arşiv depo kısımlarını oluşturarak, 30 yıllık süresi dolan belgelerin buralarda korunmasını sağlamak, 
kurum içi ihmallere bir derece engel olacaktır. Aynı zamanda kurum bünyesinde istihdam edilecek 
arşivcilerin ilgili kurumlara rehberlik etmelerini sağlamak ihmalleri azaltacaktır. 

Ülkemizde arşivlerin kurumsallaşma tarihi bir hayli eski olmasına rağmen, günümüzde taşrada 
kurum arşivlerine yeni önem verilmeye başlandığı gözlemlenmektedir. Ancak, kurum idarecileri 
çeşitli sebepler dolayısıyla, arşivlere gereken önemi vermemekte veya verememekte; öncelik teşkil 
eden günlük işler sebebiyle bu durumun önemini kavrayamamakta; bunun sonucunda da, yerel 
arşivlerin muhafazası geleneği oluşturulamamaktadır. Alınacak bazı önlemler ve konuya olan ilgi ile 
yerel arşivlerin daha etkili şekilde korunması sağlanabilir.
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ÖZ: 

Arşivler en önemli kültürel miraslardandır. Arşivler geçmişi aydınlatarak günümüze ışık 
veren kurumlardır. Arşivler sayesinde kişilerin, kurumların ve devletlerin sosyo-kültürel ve 
ekonomik durumları hakkında bilgilere ulaşılabilmektedir. Türk kültüründe arşiv geleneği 

önemli bir yer tuttuğu gibi, Osmanlı Devleti’nde de bu uygulama zirveye çıkmıştır. Nitekim merkezî 
arşivin yanında taşra arşivleri de önemli bir yere sahipti. Taşra arşivleri Osmanlı Devleti’nde büyük 
eyâlet merkezlerinde bulunmakta idi. Bunlardan biri de, Erzurum taşra arşividir. Çalışmada taşra 
arşivlerinin önemi, Erzurum taşra arşivi bağlamında ele alınacaktır. 

Kelime Anahtarı: Arşivler, bilgi merkezi, taşra arşivleri, Erzurum taşra arşivi
ABSTRACT: 
Archives are one of the most cultural haritage. Archives are institutions of the light from history 

illuminating the present. Individuals, institutions and states can be reached in information about the 
socio-cultural and economic status of thanks to archives. Archive holds an important place in Turkish 
culture, tradition, as well as the Ottoman Empire reached its peak in this application. In fact, next to 
the central archive an important role in the provincial archives. Provincial archives in the Ottoman 
Empire, there were major centers of the state. One of that is provincial archive of Erzurum. In this 
study, the importance of the provincial archives will be discussed in the context of Erzurum provincial 
archives.

Key words: Archives, information center, provincial archives, provincial archive of Erzurum.

Giriş
Her milletin tarihe dayanan kültürel bir geçmişi vardır. Bu tarihî mirasın en önemli kısmını, 

gelecek kuşaklara aktarılan değerli arşiv malzemeleri ve/veya materyalleri oluşturmaktadır. Arşivler 
maddî ve manevî kültür varlıklarının en temel unsurlarındandır. Bu bağlamda arşivler, geçmiş ile 
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gelecek arasında bağlantı kuran ve millî hâfızayı oluşturan yegâne değerlerden biri olarak kabul 
edilmektedir. Geçmişe ait olayların kayıtlarını içeren ve bugün canlı tarih ve kanıt olarak muhafaza 
edilen belgelerin korunması ve tasnif edilerek hizmete sunulması, günümüzde arşivleri de içine alan 
ve bilgi merkezi olarak adlandırılan kurumlar vasıtasıyla sağlanmaktadır. Bunun en önemli nedeni 
arşivlerin, toplumların ve milletlerin belleği olarak kabul edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması 
gereğidir. Dolayısıyla arşivi olmayan veya yok edilen milletler ve/veya toplumlar, belleğini yitirmiş 
ve geleceği muğlak insanlar gibidir. Bu açıdan taşra arşivleri de önemli kültürel değerler olmalarından 
ve millî hâfızaya katkı sağlamalarından ve bu hâfızayı korumalarından ötürü önemli arşivler arasında 
yer almaktadır. Nitekim Osmanlı Devleti’nde en önemli eyâletlerden olan Erzurum eyâleti, geçmişten 
günümüze, sahip olduğu kıymetli arşiv belgeleriyle bölgenin tarihine ışık tutmaktadır. Bu bağlamda 
sahip olunan tüm arşiv belgelerinin bilimsel arşiv çalışmaları doğrultusunda tasnif edilerek ve 
günümüz Türkçesi’ne çevrilerek araştırmacıların ve/veya kullanıcıların hizmetine sunulması, bölge 
tarihi nezdinde Osmanlı Devleti’nin sosyo-kültürel ve ekonomik tarihine de açıklık getirecektir. 
Ayrıca arşivler ve arşiv çalışmaları sosyal düzeni sağlamada en önemli etkenlerden biridir. Çalışmada 
taşra arşivleri açıklanarak Erzurum taşra arşivinin durumu değerlendirilmiştir. 

Tanzimât Öncesi Osmanlı Dönemi Taşra Arşivleri
Eyâletler, Osmanlı Devleti idarî teşkilâtının en büyük parçasını teşkil etmekteydi. XVI. asrın 

ortalarına kadar beylerbeyi tarafından idare edilen eyâletler, bu tarihten sonra vezirler tarafından 
idare edilmeye başlanmıştır. Sancaklar ise, iki kısma ayrılmaktaydı. Sancakların bir kısmı eyâletlere 
bağlı livalar olan elviye-i mülhaka, diğeri ise müstakil livalar olan elviye-i gayr-ı mülhakalardır. 
Her iki livanın da kendilerine bağlı kazaları bulunmakta idi. Yargı merkezi olan üçüncü idare birimi 
kazâlardır. Voyvodalar, subaşılar veya benzeri yöneticiler tarafından idare edilen kazâlarda, asıl icrâ 
makamı kadılardı. Eyâlet, liva ve kazâlar müstakil yargı merkezleri olduklarından, bunların hepsinde 
de şerʽiyye sicilleri mevcuttur1. 

Merkezî devlet dairelerinde, belgelerin saklanmasında ve korunmasında gösterilen arşivcilik 
anlayışı, taşrada görevli eyalet Beylerbeyi ve mahalli kadılardan da istenmiştir. Taşra teşkilâtı 
görevlilerine, karar ve işlemlerini defterlere kaydetmeleri ve bu defterleri muhafaza etmeleri 
emredilmiştir2. Taşra arşivlerinin temelini Kadı Mahkemeleri Arşivleri ve Eyâlet ve Sancak Arşivleri 
oluşturmaktadır. Nitekim Osmanlı Devleti’nde kadı sadece yargı yetkisine sahip olmakla kalmayıp, 
görevinin şerʽî niteliği ona idarî ve beledî bazı görevler de yüklüyordu. Tanzimât öncesi Osmanlı 
taşrasında gerek merkezden gerekse oradan cereyan eden yazışma ve işlemlerin hemen tüm kayıtları 
şerʽî sicillere kaydedilirdi. Bu yüzden taşra arşivciliğinin esasını şerʽiyye sicilleri oluşturmaktadır3.

Tanzimât öncesi Osmanlı merkez teşkilâtı dönemine ait defterler, iki ana seri halinde günümüze 
intikal etmiştir. Birincisi, Devletin siyasî ve hukukî kararları ile beldelerin asayişi nizâmına dair 
hükümlerin kaleme alındığı Divân-ı Hümayûn Defterleri’dir. İkincisi ise, sadece malî konularda mîrî 
işlerden sayılan cizye, avârız ve mukâtaa işleriyle ilgili konuların düzenlenip kaydolduğu Maliye, 
yani Bâb-ı Defterî Defterleri’dir. Ayrıca has, zeâmet, timar, mülk, vakıf gibi türlerini tayin ve tescil 
eden ana defterlerin muhafaza edildiği ve bu defterlerle ilgili günlük işlemlerin yapıldığı Defterhâne-i 
Âmire’ye ait defterler vardır. Bu dairede biriken defterler, hüküm ihtiva etmezlerdi. Bunlar, hazineye 
ait arazinin kimlere ait ve ne maksatla tevcih edildiğini, zaman zaman yapılan değişikliklerle, vergi ve 
resmlerin müfredâtını kimlere tarh ve tevzi edildiğini gösteren muhtelif defterlerdir.4  

1 Ahmet AKGÜNDÜZ, “Şerʽiyye Sicilleri, Mahiyeti, Toplu Kataloğu ve Seçme Hükümler”, C. I, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınevi, 
İstanbul, 1988, s. 53.  
2 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Yay. Haz. Hacı Osman YILDIRIM, Nazım YILMAZ ve Yusuf İhsan GENÇ, İstanbul, T. C. Başbakanlık 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 2000, s.36. 
3 Ali Osman ÇINAR, I. Milli Arşiv Şurası, (Tebliğler-Tartışmalar), 20-21 Nisan 1998, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
Ankara, 1998, s.259.
4 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Yay. Haz. Hacı Osman YILDIRIM, Nazım YILMAZ ve Yusuf İhsan GENÇ, T. C. Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, İstanbul, 2000, s.36.

Erzurum Taşra Arşivi ve Günümüzdeki Durumu
Yukarıda da ifade edildiği gibi eyâletler, Osmanlı Devleti İdarî Teşkilâtı’nın en büyük bölümünü 

teşkil etmekteydi. Osmanlı Devleti’nde merkezi kayıtların tutulduğu “Hazine-i Evrâk” dışında 
vilâyetlerde de kayıtların saklandığı ve/veya tutulduğu bilinmektedir. Bunlar vilâyet, tekke, zaviye ve 
kilise gibi kurumların bünyesinde oluşturulmuş arşivlerdi5. Osmanlı Devleti’nde arşivin çok önemli 
olduğu, arşivlere verilen “Hazine-i Evrâk” adından da anlaşılmaktadır. Arşivcilikle ilgili olarak atılan 
en önemli adımlardan biri olan Hazine-i Evrâk, 1846 yılında kurulmuştur. Bu kurum Defterhane-i 
Hakanî Eminliği’nden6 Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü’ne kadar çeşitli adlar altında günümüze 
değin varlığını devam ettirmiştir7. Nitekim taşrada olup eskiden beri arşive ve arşivcilik çalışmalarına 
önem veren kurumların başında Nüfus ve Tapu Kadastro Arşivleri gelmektedir. Geçmişte olduğu gibi 
bugün itibariyle de en çok ihtiyaç duyulan ve yararlanılan arşiv kurumlarından biri olma özelliğine 
sahiptir. Aslında tapu ve kadastro arşivlerinin kayıt temelini teşkil eden kurum ‘Defterhâne’dir. 
Nitekim Osmanlı Devleti’nde bu kurumda, arazi ile ilgili her türlü muamele yapılmakta ve kayıtlar 
tutulmaktaydı8. Klasik dönemde Nişancı’ya bağlı bir teşkilât olarak çalışan ve arazi tahrirleri, timar 
kayıtları, vakıf muamelâtı ile ilgili defterlerin tutulduğu, üzerinde işlemlerin yapıldığı ve muhafaza 
edildiği yer olan Defterhâne, Divân-ı Hümâyun toplantıları sırasında Sadrazam mührüyle açılıp 
kapanan temel bir arşiv idi9. Osmanlı döneminde bu kadar öneme haiz olan Defterhâne, günümüzde de 
aynı önemi koruyabiliyor mu? Bu soruya evet cevabını vermek bir hayli güçtür. Osmanlı Devleti’nde 
‘Hazine-i Evrâk’10 denilen bir kuruma günümüzde gerektiği kadar önem verildiği kanısında değiliz. 

Mahalli idareler içinde il ve ilçelerde yer alan Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri arşivlerinin, 
günümüz arşiv kurumları içerisinde önemli yerleri vardır; çünkü 1320 Rumi/1904 Miladide yapılan 
sayımdan sonraki nüfus defterleri bu arşivlerde saklanmaktadır. Bununla birlikte bazı nüfus 
müdürlüklerinin arşivleri yanmış, bir kısmı ise savaşlarda zayi olmuştur. Örneğin Erzurum ve Erzincan 
Nüfus Defterleri, Rus işgali sırasında tamamen yok olmuştur11. Ayrıca birçok arşiv malzemesi de 
çeşitli nedenlerle tahrif olmalarından ötürü bakıma muhtaç duruma gelmiştir. 

19. yüzyıl Türkiye’si teb’a ile devletin ilişkisinin arttığı bir dönemdi. Halen anlaşılmaz nedenlerle 
arşiv araştırmalarına açılmayan nüfus kayıtları bile bu asrın getirdiği önemli bir örgütlenmedir12. Neyse 
ki son zamanlarda nüfus dairlerindeki anlayış farklılıkları ve arşivlerimizin hızlı bir tasnifle, bilhassa 
bazı fonların seri tasnif edilmesi, bu çalışmaların önündeki engellerin azalmasına sebep olmuştur. 
Bilindiği gibi kadastro çalışmalarına “Emvâl-i Gayr-i Menkulenin Tahdid ve Tahriri Hakkında Kanun-i 
Muvakkat” ile 1912’de ilk defa Osmanlı döneminde Konya’nın Çumra kazasında başlanmış, geri 
kalan kısmına 1924-1928 yılları arasında devam edilmiştir. Osmanlı’nın son yılları ile Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında yapılan kadastro çalışmaları Çumra ile sınırlı olmayıp diğer illeri de kapsayacak şekilde 
olmuştur13. 

Tapu Kadastro Arşiv Dairesi Başkanlığı, 1971 ve 1976 tarihli kararnameler ve 6083 sayılı teşkilât 
yasasıyla bugünkü adını almıştır14. Özel mülkiyetin korunması ve kayıt altına alınması hususunda, 

5 Yusuf KÜÇÜKDAĞ, “Mahalli Arşivlerin Kurulması”, I. Milli Arşiv Şurası,  (Tebliğler-Tartışmalar), 20-21 Nisan 1998, Ankara, 1998, s. 225.
6 Defterhane-i Hakani Nezareti bugünkü anlamda bakanlık düzeyinde bir daire iken H. 1329/M. 1913 tarihinde “Umur-i Tasarrufiye 
Müdüriyet-i Umumiyesi adıyla yeniden örgütlenmiştir. Cumhuriyetin kuruluşunu takiben 1924 senesinde “Tapu Umum Müdürlüğü” adını alan 
teşkilata Rumi 22 Nisan 1342/Miladi 1925 tarihli ve 658 sayılı yasa ile kadastro birimi eklenmiştir. 1927 yılında ise Muvazene-i Umumiye 
Kanunu’nda Tapu ve Kadastro Müdüriyet-i Umumiyesi olarak zikredilen teşkilât Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adını 29 Mayıs 1936 
tarihinde almıştır. Mehmet YILDIRIR, Songül KADIOĞLU, Ayşe DALKIRAN, Osmanlıdan Günümüze Tapu Arşivi, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2009, s.18.  
7 Osmanlıdan Günümüze Tapu Arşivi, s.20.
8 Osmanlıdan Günümüze Tapu Arşivi, s.16. 
9 Osmanlı Devleti Tarihi C.I, Ed. Ekmelettin İHSANOĞLU, Feza Gazetecilik A. Ş. , İstanbul, 1999, s.175.
10 İsmet BİNARK, Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri, T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı, Ankara, 1980, s.3.
11 Ali Osman ÇINAR, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat’tan Sonra Kurulan Taşra Arşivleri”, I. Milli Arşiv Şurası, (Tebliğler-Tartışmalar), 
20-21 Nisan 1998, Ankara, 1998, s. 278.
12 İlber ORTAYLI, İmparatorluğun En Uzun Yılı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s. 148. 
13 Mehmet YILDIRIR, Songül KADIOĞLU, Defterhaneden Tapu ve Kadastroya, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi 
Başkanlığı, Ankara, 2010, s. 209.
14 Yıldırır, Kadıoğlu, Defterhane, s.274.
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tapu arşivleri önemli çalışmalar yapmaktadır. Bunlardan biri de Tapu ve Kadastro Erzurum Bölge 
Müdürlüğü ve bu müdürlüğe bağlı tapu arşivleridir. Nitekim bu müdürlük bünyesinde yer alan Erzurum, 
Ağrı, Ardahan, Erzincan, Kars ve Iğdır illeriyle bu illerin ilçelerinde bulunan tapu müdürlükleri 
arşivleri, kıymetli belgelere sahiptir15. Bu belgeleri, Zabıt Defterleri, Atik Defterleri, Tahrir Kayıtları, 
Hasılat Defterleri, Hulasa Defterleri, Emlak Yoklama Defterleri, Muharrerat Defterleri ve Evrak-ı 
Müsbiteler oluşturmaktadır16. Söz konusu bu tapu müdürlüklerinin otuzunda Osmanlıca yazılmış 
bilgi ve belgelerin varlığı göze çarpmaktadır. Bununla birlikte bu müdürlüklerin arşivlerinde bulunan 
Osmanlıca belgelerin birçoğunun, gerek belgelerin fiziki ve gerekse de muhafaza edildikleri ortam 
açısından oldukça kötü durumda oldukları söylenebilir. Herhangi bir arşiv sınıflama sistemine veya 
tasnife tabi tutulmayan bu belgeler, ne yazık ki uygunsuz bir biçimde arşivlenmekte ve saklanmaktadır. 
Bu belgelerin birçoğu kurumun en izbe yerlerinde tutulmakta ısı, ışık, nem, su, haşere, mantar vb. gibi 
olumsuz çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Ayrıca ciddi bir uzman eleman sıkıntısı söz konusudur. 
Bunun için özellikle Osmanlıca bilen Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü mezunu uzmanların kurumda 
istihdam edilmesi gerekmektedir.  Nitekim önceleri arşiv memurluğu ikinci sınıf memurluk olarak 
görülmekteydi. Bilgi ve Belge Yönetimi mezunlarının arşivcilik işinin benimseyerek çalışmaya 
başlamaları, kurum bünyesinde yapılan işlerin arşivcilik prensipleri doğrultusunda daha düzenli bir 
şekilde yürümesini sağlamıştır. Mevzuat açısından kütüklerin bulundukları müdürlüklerde tutulması 
gerekmekte, bu durum da belgelerin, denetimini, tasnifini ve restorasyonunu olumsuz etkilemektedir. 
Arşiv belgelerinin merkezi bir yerde toplanarak, belgelerinin korunmasına ve arşivcilik çalışmalarına 
uygun mekânların tahsis edilmesi ve elektronik arşivlere geçilmesi, belgelerin korunmasında ve 
gelecek nesillere aktarılmasında en önemli etkenlerdendir  (A. Ataman, kişisel iletişim, 05 Kasım 
2012).  

Bugün Doğu Anadolu Bölgesi’nin merkezi durumunda bulunan Erzurum ve çevresindeki il 
ve ilçelerin sahip olduğu arşiv materyalinin durumunu şu şekilde göz önüne getirebiliriz. Erzurum, 
Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Bayburt kısmen de olsa Artvin, Bingöl ve Muş illerini kapsayan 
ve bu illere ait taşınmaz malların kayıtları olan arşivlerin merkezi konumundadır. Osmanlı taşra 
teşkilâtında Beylerbeyi idaresi altında bulunan en büyük idarî birimlerden olan Erzurum eyaleti, 
1534’de Kanunî Sultan Süleyman döneminde oluşturulmuş, 1864’de vilâyetlerin teşekkülüne kadar 
önemini kaybetmemiştir17. Dolayısıyla eyalet arşivi üç dört yüzyıllık bir tarihi içine alan yoğun bir 
belge hacmine sahip olmalıydı. Bu belgelerin önemli bir kısmının Osmanlı Arşivi’nde olmadığı 
biliniyor.

 Erzurum’da olup da yok olan arşivlerin varlığından hep bahsedilir. Bunlardan biri olan Erzurum 
Şeriyye Sicilleri’nin, Yakutiye Medresesi’nin yanındaki bir depoda yanmasıyla kaybedilmesi hâlâ 
hafızalardadır18. Ayrıca Erzurum Fetvahânesi’nin Cumhuriyet’in ilk yıllarında yıkılmasıyla yok 
olan Kadı Sicilleri’nin akıbeti ise bilinmemektedir. Sadece bir iki kadı sicilinin Erzurum İl Halk 
Kütüphanesi’nde muhafaza edildiği bilinmektedir. Erzurum vakıfların ait bazı kayıtlar da Tapu 

15 Söz konusu tapu müdürlükleri Tapu ve Kadastro Erzurum Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, 
Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Olur, Oltu, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere, Yakutiye, Ağrı, 
Diyadin, Doğubayazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Ardahan, Çıldır, Damal, Göle, Hanak, Posof, Erzincan, Çayırlı, İliç, Kemah, 
Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Üzümlü, Iğdır, Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca, Kars, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, 
Selim ve Susuz il ve ilçelerinde hizmet sunan tapu müdürlükleridir (A. Ataman, kişisel görüşme, 05 Kasım 2012). 
16 Tapu ve Kadastro Erzurum Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Ağrı, Ardahan, Erzincan Erzurum, Kars ve Iğdır illeri ve bunlara bağlı ilçe Tapu 
Müdürlüklerinden Aşkale, Çat, Hınıs, İspir, Karayazı, Narman, Oltu, Pasinler, Şenkaya, Tortum, Yakutiye, Ağrı, Diyadin, Doğubayazıt, 
Eleşkirt, Patnos, Tutak, Ardahan, Çıldır, Göle, Posof, Erzincan, İliç, Kemaliye, Tercan, Kars, Kağızman, Sarıkamış, Tapu Müdürlüklerinde 502 
adet Zabıt Kayıt Defteri, 38 adet Atik Defteri, 31adet Tahrir Kaydı, 13 adet Hasılat Defteri, 46 adet Hülasa Defteri, 32 adet Emlak Yoklama 
Defteri, 3 adet Muharrerat Defteri, 86 adet Fihrist olmak üzere toplam 665 adet Osmanlıca yazılmış defter ve klasörler içinde arşivlenmiş 
yaklaşık 56900 evrak-ı müsbite (resmi senet, makbuz, tapu senedi, tebliğname vb.) ile kadastro tutanakları tespit edilmiştir (A. Ataman, kişisel 
görüşme, 05 Kasım, 2012).  
17 Halil İNALCIK, Eyalet, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), C.11, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 1995 s. 549-550.
18 Dündar ALİKILIÇ, “Geçmişten Günümüze Erzurum Kütüphaneleri” Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum, 2002, S.19. 
s. 343.

Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-i Kadime Arşivi’nde yer almaktadır19. Bununla birlikte Erzurum İl 
Özel Arşivi Cumhuriyetin ilk yıllarına ait belgeleri ihtiva etmektedir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi 
arşivinde ise belediyecilik tarihimize ışık tutacak belgeler bulunmaktadır. Burada olduğu bilinen bazı 
arşiv materyalinin bilinçsiz bir şekilde soğuk bir kış günü ısınma amacıyla yakıldığı ifade edilmektedir. 
Bu büyük tahribata ve vurdumduymazlığa rağmen burada bulunan belgelerle Erzurum belediye tarihi 
yazılmıştır (M. Küçükuğurlu, kişisel görüşme, 11 Kasım 2012). 1943’de askerliğini yapmak üzere 
Erzurum’a gelen ve 1968’e kadar Erzurum ile ilgili tüm arşivi toplayan Cemalettin Server Revnakoğlu, 
çeşitli yollarla topladığı belgeleri yanında İstanbul’a götürerek saklamıştır. Ölümünden sonra terekesi 
Galata Mevlevihânesi’ne bırakılmış daha sonra buradan Süleymaniye Kütüphanesi’ne nakledilmiştir 
(N. Elmalı, kişisel görüşme, 11 Kasım 2012). Bu evrakın bir kısmının Süleymaniye Kütüphanesi’nde 
tasnif edilmiş olduğunu öğrendik. Tasnif edilen dermede, Erzurum vilâyeti ile alakalı içinde matbu 
kitap, el yazma eser, salnâmeler, vakfiyeler, yerli ve yabancı gazete ve mecmualar ve biyografiler gibi 
üçyüzonaltı farklı bilgi kaynağının yer aldığı bilinmektedir. 

Gelişen teknoloji ve yaşanan ilerlemeler her alanı etkilediği gibi arşiv çalışmaları da ortaya çıkan 
bu değişimlerden etkilenmiştir. Özellikle teknolojik yenilikler ve bu doğrultuda yeni kayıt, saklama 
ve sunma ortamlarının ortaya çıkması, nüfus ve tapu kadastro dairelerindeki arşiv çalışması anlayışını 
değiştirmiş, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi kayıtları dosyalanarak dijital ortama aktarılmıştır. Ayrıca 
pek çok Osmanlı dönemi kayıtları da günümüz Türkçesine aktarılarak araştırmacıların ve ilgililerin 
hizmetine sunulmuştur. Bu olumlu çalışmalara rağmen Osmanlıca yazılmış pek çok belgenin henüz 
gün ışığına çıkarılamadığı ve tasnifinin yapılmadığı esefle görülmektedir. Hâlbuki arşivlerinde ayrı 
bir yerde tutulan ve atıl malzeme gibi saklanan bu kıymetli belgelerin, tarihî ve kültürel mirasımızın 
çok önemli bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Bununla birlikte yukarıda da ifade edildiği gibi arşiv 
belgelerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik ciddi ve olumlu çalışmalar yapılmaktadır. Nitekim 
Tapu ve Kadastro Erzurum Bölge Müdürlüğü, bünyesinde bulunan ve çeşitli nedenlerle yıpranan 
ya da tahrif olan belgelerin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunun için kurum 
bünyesinde bir belge restorasyon atölyesi oluşturulmuştur. Bu gibi olumlu faaliyetler taşra arşivleri 
ve arşivciliği açısından önemli etkinlikler olup, arşiv çalışmalarının değer kazanması adına çok önem 
arz etmektedir.   

Sonuç   
Arşiv belgesi olarak saklanan defterler bir an önce tamir ve tasnif edilip araştırmacılara ve 

bilhassa bölge halkının hizmetine ve istifadesine sunulmalıdır. Diğer bölgelerde olduğu gibi Doğu 
Anadolu Bölgesi’nin pek çok yerinde de maalesef arazi- sahiplik tartışmaları hâlâ süregelmektedir. Bu 
meseleyi çözmek için en önemli yollardan biri de, Osmanlı döneminde tutulan arazi tahrir defterlerinin 
gün ışığına çıkarılmasıdır. Yüzyılların sorunu ve tartışması bu çalışmaların sonucunda çözümlenecek 
hatta bitebilecektir. Günümüzde ne yazık ki hala yaylak meselelerinin tartışıldığı, mera kavgalarının 
yaşandığı ve arazi anlaşmazlıklarının yoğun olduğu bir ülke konumundayız. Nitekim “ekonomik 
ve sosyal hayat ile ilgili geçmişteki belgeler, günümüzde karşılaşacağımız aynı tür meselelerin 
çözümlenmesinde bize yardımcı olacaktır”20. 

Pek çok şehrimizde tapu meselelerinin halli için bilirkişiler tayin edilmektedir. Özellikle eski 
kayıtların okunması hususunda hâlâ zorluklar yaşanmaktadır. Bu konuda yapılacak en önemli 
çalışma bir an önce tapu arşivlerimizde bulunan defterlerin hızlı bir şekilde günümüz Türkçesi’ne 
aktarılıp, ihtilaflı konularda hakkın gerçek hak sahiplerine verilmesini sağlamak olmalıdır. Bu 
hususta bölge arşivlerinin uzman personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bununla birlikte 
arşiv çalışmalarının arşivcilik ilkeleri doğrultusunda yerine getirilebilmesi ve belgelerin çevresel 
faktörlerden etkilenmesini önleyecek uygun mekânların tahsis edilmesi, belgelerin hem denetimini hem 

19 Hamza KELEŞ, Erzurum Vakıfları,  Gündüz Eğitim Yayıncılık, Ankara, 2006. s.2.
20 B. DELMAS, Arşivler, Çev. Nihal SOMER, Ankara, T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1991, s. 11.
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tasnifini ve hem de korunmasını mümkün kılacaktır. Mevcut belgelerin tasnifinden sonra elektronik 
ortama aktarılması, belgelerin kullanımını ve korunmasını sağlayacaktır. Çağdaş arşiv hizmetleri 
anlayışı bunu gerektirmektedir. Erzurum için düşünüldüğünde, taşra arşivlerinin varlığından haberdar 
olduğumuz tek arşiv, tapu arşividir; çünkü yukarıda sözü edilen arşivlerin birçoğu kaybedilmiş ve 
erişimi mümkün olmayan arşivlerdir. Dolayısıyla var olan arşivlere sahip çıkılmalı, iyi muhafaza 
edilmeli ve gelecek kuşaklara değerli bir kültürel miras olarak bırakılmalıdır.    
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Öz: Dijital ortamda kültürel arşiv kurarken arşivcilerin karşılaşacağı en karmaşık sorun, hiç 
kuşkusuz fikri mülkiyet hakları sorunudur. Çünkü fikri mülkiyet hakları sorunu işin içine katılmaz ise 
dijital arşivlere ilişkin erişim yönetimi tartışması hiç bitmez. Bu yüzden arşivcilerin, fikri mülkiyet 
hakları sorunu ile eser sahibi tarafından belirlenmiş olan dijital bir materyalin lisans sınırlamalarını 
nasıl yöneteceğini bilmesi gerekir. Bu araştırmada, dijital arşiv kurarken arşivcilerin, fikri mülkiyet 
haklarına ilişkin sorunlarla nasıl baş edebilecekleri tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Arşiv Kurma, Fikri Mülkiyet Hakları, Telif Hakları, Lisanslar, Lisans 
Anlaşmaları, Yaratıcı Müşterekler, Sözleşmeler.

Abstract: While establishing a cultural archive in the digital environment, the most complex 
problem facing archivists is the issue of intellectual property rights. Because any discussion of access 
management regarding the digital archives would be incomplete without addressing issues of digital 
intellectual property rights. Thus the archivists need to know the issue of intellectual property rights 
and to know how to manage the license restrictions of a digital material imposed by an author of an 
intellectual product. In this research, it is discussed how archivists can deal with the issues of digital 
intellectual property rights. 

Keywords: Establishing Digital Archives, Intellectual Property Rights, Copyrights, License, 
License Agreements, Creative Commons, Contracts.

Giriş
Günümüzde arşivciler, gerek basılı ya da elle yazılmış fikri ürünleri dijitalleştirmek suretiyle 

gerekse de dijital olarak üretilen fikri ürünleri arşivleyip kullanıcılarına dağıtmak suretiyle adeta 
yayıncıların sorumluluklarını üzerlerine alarak mesleki rollerini genişletmişlerdir. Arşivcilerin 
üstlendikleri bu zorunlu rolün nedeni, hiç kuşkusuz fikri ürünlere ilişkin dijital koruma ihtiyacı ve 
bu ürünleri kullanıcılara ulaştırma isteğidir. Böylece çok değerli olan orijinal fikri ürünlerin dijital 
formdaki yedek kopyaları sayesinde hem söz konusu koleksiyonların uzun vadede korunması 
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garantilenmiş; hem de kullanıcıların nadir olan koleksiyonlara rahatça erişebilmeleri sağlanmış olur.
Arşivcilerin dijital arşiv kurmaları, doğrudan yayıncılıkla aynı şey olmasa da yayıncıların 

sorumluluklarını da üstlendikleri anlamına gelmektedir. Şöyle ki, arşivcilerin dijital arşiv kurarken 
tıpk yayıncılar gibi söz konusu arşivi içerecek olan ürünlere ilişkin fikri hakları güvence altına almaları 
gerekir. Bu durumda arşivcilere, iki yeni mesleki sorumluluk eklenmiş olmaktadır;

1-Dijital arşivi içerecek olan dijital formattaki fikri ürünlerin sahiplerine ilişkin hakların 
güvenliğini sağlamak ve

2-Kullanıcıların, dijital arşivi içerecek olan dijital formattaki fikri ürünlere erişim haklarını 
güvence altına almak.

Bu noktada arşivcilerin dijital arşiv kurarken fikri mülkiyet haklarını nasıl koruyacağı ve bu 
haklardan arşiv kullanıcıları için nasıl yararlanacağı sorusu önem kazanmaktadır. Çünkü kurulması 
düşünülen dijital arşivlere ilişkin erişim yönetimine fikri ürünler üzerindeki hakların nasıl korunacağı 
ve kullanılacağı sorusu, teknik sorunlardan ziyade hukuki sorunları içermesinden dolayı hayli önem 
arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı da tam olarak söz konusu bu hakların nasıl korunacağı ve 
kullanılacağı sorusunu tartışıp uygun cevaplar sunmaktır. Gerçi kültürel amaçlara hizmet eden 
kurumların bazıları, dijital arşiv oluşturmak için söz konusu koleksiyonda, fikri mülkiyet haklarını 
içermeyen materyalleri tercih edebilirler. Fakat koruma ve erişim amacıyla dijitalleştirilen materyallerin 
pek çoğu fikri mülkiyet haklarıyla korunuyor olabilir. Bu durumda dijital arşiv kurma projesinin 
başında, tüm materyallerin fikri mülkiyet haklarıyla ilgili durumlarının saptanması gerekir. Bu yüzden 
fikri mülkiyet hakları konusunun burada irdelenmesinde yarar vardır.

1- Fikri Mülkiyet Hakları: Tanımı, Konusu ve Kapsamı
Fikri mülkiyet terimi, eser sahibinin meydana getirdiği ürünün bizzat söz konusu eserin sahibine 

ait bir mülk olduğu fikrine dayanmaktadır. Eser sahibinin söz konusu eseri üzerindeki bu hakları, özel 
hukukun bir dalı olan ve fikri mülkiyet hukuku ya da kısa adıyla fikri hukuk olarak bilinen hukuk 
dalının konusunu içermektedir.

Fikri mülkiyet haklarının kapsamına baktığımızda bu hakların sadece telif haklarından ibaret 
olmadığı anlaşılmalıdır. Gerek endüstriyel tasarımlar, patentler, faydalı modeller ile markalar ve 
coğrafi işaretler gibi ayırt edici işaretler üzerindeki haklar; gerekse de telif hakkıyla bağlantılı hakların 
tümü fikri mülkiyet hakları olarak ifade edilirler1. Patentler, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, 
coğrafi işaretler ve markalar, sanayiyle ilgili olmalarından dolayı fikri mülkiyet haklarının sınai 
mülkiyet olarak ifade edilen alanını oluştururlar2. Fikir ve sanat eserleri sahiplerinin hakları ile icracı 
sanatçıların, fonogram yapımcılarının ve radyo ve televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki haklar 
ise telif hakkı ve bağlantılı hakların kapsamını oluşturmaktadır. Bu durumda dijitalleştirilecek eserleri 
meydana getiren kişilerin eserleri üzerinde sahip oldukları haklar, telif hakları olarak ifade edilir. Bu 
durumda araştırma konumuzun kapsamı, sınai mülkiyeti içermediğinden fikri mülkiyet haklarıyla 
kastettiğimiz telif hakları olmaktadır.  Telif haklarının Türkiye’deki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’yla 
düzenleme altına alınmasından dolayı3 bu kanunun dijital arşivler açısından burada irdelenmesi 
ziyadesiyle yararlıdır. Böylece hukuk nezdinde eserin ne olduğu, eser sahibinin kimler olacağı, söz 

1 Jane LAMBERT, Enforcing Intellectual Property Rights, Ashgate Publishing, Abingdon, 2009, s. 28-30.
2  - Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Karar Sayısı: KHK/554, Resmi Gazete, (22326, 27.6.1995). 
- Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Karar Sayısı: KHK/551, Resmi Gazete, (22326, 27.6.1995).
- Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Karar Sayısı: KHK/556, Resmi Gazete, (22326, 27.6.1995).
- Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Karar Sayısı: KHK/556, Resmi Gazete, (22326, 27.6.1995).
- Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Karar Sayısı: KHK/555, Resmi Gazete, (22326, 27.6.1995).
3 - Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Kanun No. ve Kabul Tarihi: 5846/ 5.12.1951, Resmi Gazete, (7931, 13.12.1951).
-5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun, 
Kanun No. ve Kabul Tarihi: 2936/ 1.11.1983, Resmi Gazete, (18210, 3.11.1983).
- 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun, Kanun No. ve Kabul Tarihi: 4110/ 7.6.1995, 
Resmi Gazete, (22311, 12.6.1995).
- Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun, Kanun No. ve Kabul Tarihi: 4630/ 21.2.2001, Resmi 
Gazete, (24335-Mükerrer, 3.3.2001).
- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Kanun No. ve Kabul Tarihi: 5101/ 3.3.2004, Resmi Gazete, (25400, 12.3.2004).

konusu eser sahiplerine, ilgili kanunda ne tür haklar tanındığı ve bu hakların ne tür gerekçelerle 
sınırlandırılacağı gibi dijital arşiv kurmakla doğrudan alakalı konulara açıklık kazandırmış oluruz.  

2- Fikri Bir Ürün Olarak Eser ve Türleri
 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre eser kavramı, madde 1/b’de şu şekilde 

tanımlanmıştır; Eser, sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya 
sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir. Bu tanımı incelediğimizde kanun 
gereği bir eser olarak nitelendirilecek fikri bir ürünün en temel özelliği, hiç kuşkusuz söz konusu 
eseri meydana getiren kişinin hususiyetini taşımasıdır. Fikri bir ürünün, o ürünü meydana getiren eser 
sahibinin hususiyetini taşımasından, mevcut eser sahibinin ifade ediş tarzı anlaşılmalıdır. İfade ediş 
tarzıyla kastedilen ise tam olarak eser sahibinin hem biçim hem de ilgili konuyu ele alış tarzı ve 
konuyla ilgili yaptığı analizleridir. İlgili kanun gereği fikri bir ürünün eser olarak nitelendirilmesi 
için bir diğer özellik ise söz konusu eserin ya ilim ve edebiyat eseri ya da musiki, güzel sanatlar veya 
sinema eserlerinden birine dahil edilmesi gerekir. Ayrıca bir eserden yararlanılarak meydana getirilen 
ve ilgili esere bağlı olmakla birlikte söz konusu eserden ayrı olan fikri ürünler de kanun nezdinde eser 
sayılmıştır. Bu tür eserler, orijinal eserlere bağlılıkları yüzünden işlenme ve derleme eserler olarak 
ifade edilirler. 

İşlenme eser ile derleme eserler, ilgili kanunun 1/b maddesinde şu şekilde tanımlanmışlardır; 
İşlenme eser, diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu eserlere nispetle müstakil 
olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsulleridir. Örneğin bir dilden başka bir 
dile çevrilerek oluşturulan tercümeler, işlenme eser olarak kabul edilirler. Arşivcilerle kütüphaneciler 
tarafından bilgi hizmetleri kapsamında hazırlanan kataloglar, hatta özler (abstracts) dahi işlenme eser 
olarak düşünülebilir. Bu durumda Cornisch’in4 de ifade ettiği gibi kataloglarla özlerin telif hakkı 
kanunlarıyla korunması elzemdir.  

Derleme eserler de yine ilgili kanunun 1/b maddesinde aşağıdaki gibi tanımlanmışlardır; Derleme 
eser, özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası 
seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu olan eserdir. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda gerek kişisel haklar gerekse de haksız rekabet yasağı gereği 
çeşitli fikri ürünler, eser olarak nitelendirilmemelerine rağmen kanun kapsamına alınmıştır. Bu 
bağlamda kişilik hakları açısından mektup, hatıra, resim ve portrelere ilişkin koruma mekanizması 
geliştirilmiştir. Şöyle ki, kanun gereği mektubu yazan kişilerle resim ve portrelerde tasvir edilenlerin 
izni olmaksızın bu tür fikri ürünlerin yayınlanmasına ya da halka arz edilmesine müsaade edilmemiştir. 
Haksız rekabet yasağı çerçevesinde ise fikri ürün sahibinin meydana getirdiği eserinin adına veya 
alametine koruma sağlanmıştır.

3- Fikri Mülkiyet Sahipliği ve Bu Sahiplikten Kaynaklanan Haklar 
Fikri mülkiyet olarak bir eserin sahibi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 8. maddesinde açıkça 

belirtilmiştir; Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir. Şayet eser sahibinin birden fazla olması 
durumunda ve eserin kısımları, eser sahiplerine göre ayrılamıyor ise söz konusu eserin sahibi, onu 
meydana getirenlerin birliği olmuş olur.

Dijital arşiv kurarken arşivcileri meşgul edecek hukuki sorunlardan biri de hiç kuşkusuz eser 
sahibi belli olmayan eserlerdir. Böyle bir durumda ilgili kanunun 12. maddesine göre, eser sahibi 
belli olmayan eserler için yayımlayan; yayımlayan da belli değilse çoğaltan, eser sahibine ait hak ve 
salahiyetleri kendi namına kullanabileceği ifade edilmiştir.  

Fikri ürünleri meydana getiren eser sahiplerinin söz konusu eserleri üzerinde ne tür haklara sahip 
oldukları da, ilgili kanunda açıkça belirtilmiştir. 5846 sayılı kanunda eser sahipliğinden doğan haklar 
manevi ve maddi haklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrımın yapılması önemlidir. Çünkü eser 
sahipliğinden doğan manevi hakların başkalarına devri söz konusu olamaz.

4  Graham CORNISH, Copyright: Interpreting the Law for Libraries Archives and Information Services, London, Library Association, 1999, s.23.
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Fikri ürün sahibinin manevi hakları olarak ifade edilen ve ekonomik olmayan bu haklar şunlardır; 
1-.Umuma arz salahiyeti (14. madde): Bu hak, eserin umuma arz edilip edilmeyeceğinin, 

yayımlanma zamanının ve tarzının sadece eser sahibine ait olduğunu belirtir.
2- .Adın belirtilmesi salahiyeti (15. madde): Bu hak, ilgili eserin söz konusu eser sahibinin adı veya 

takma adıyla yahut adsız olarak umuma arz etme ve yayımlama hususunda karar verme salahiyetinin 
sadece eser sahibine ait olduğunu belirtir. 

3- Eserde değişiklik yapılmasını men etme salahiyeti (16. madde): Bu hak, eser sahibinin izni 
olmadıkça eserde ya da eser sahibinin adında kısaltmalar ve eklemeler yapılamayacağını belirtir. 

4- Zilyed ve malike karşı haklar (17. madde): Bu hak sayesinde eser sahibi, eserini (örneğin 
bir resim tablosunu) satın alan mülk sahibinden söz konusu eserin koruma şartlarını yerine getirmek 
kaydıyla kendisine geçici olarak verilmesini ya da o eserden yararlanmayı talep etme hakkıdır.

Dijital arşiv kurma aşamasında arşivcilerin özellikle önemsemesi gereken haklar ise eser 
sahipliğinden doğan mali haklardır. Söz konusu ekonomik değere sahip olan bu mali haklar sırasıyla 
şunlardır;

1- İşleme hakkı (21. madde): Bu hak, asıl esere bağlı olup söz konusu eseri işleyerek o eserden 
bağımsız eser meydana getirme yetkisinin eser sahibine ait olduğunu belirtir.

2- Çoğaltma hakkı (22. madde): Bu hak, bir eserin aslını ve kopyalarını özellikle de dijital olarak 
çoğaltma hakkının eser sahibine ait olduğunu belirtir. 

3- Yayma hakkı (23. madde): Bu hak, bir eserin aslını ya da çoğaltılmış nüshalarını kiralatma, 
ödünç verme, satışa çıkarma veya diğer yollarla dağıtma hakkının eser sahibine ait olduğunu belirtir.

4- Temsil hakkı (24. madde): Bu hak, eser sahibine fikri mahsulünü halka okuma, oynama, çalma 
ve gösterme gibi temsil suretiyle bu fikri üründen yararlanma hakkı sunmaktadır.

5- İşaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme hakkı (25. madde): Bu 
hak, fikri bir ürünün, yayın yapan kuruluşlar tarafından dijital iletim de dahil olmak üzere radyo, 
televizyon, uydu ve kablo gibi telli ya da telsiz araçlarla halka iletilmesi yetkisinin eser sahibine ait 
olduğunu belirtir.

6- Satış bedellerinden pay verilmesi hakkı (45. madde): Bu hak güzel sanat eserleri için eser 
sahibine ödenen satış bedelinden hayli fazla bir miktara başkaları tarafından satılması durumunda eser 
sahibinin maddi açıdan kaybının giderilmesine imkan tanır.

Arşivcilerin, dijitalleştirmeyi düşündükleri materyallerin telif haklarıyla korunması durumunda, 
eser üzerindeki haklarla ilgili bilgilerini arttırmaları, kurum olarak hukuki sorunlarla karşılaşmamaları 
için oldukça önemlidir. 

4- Fikri Ürünlere Yönelik Hukuki Koruma Süreleri 
Fikri ürünlerin telif haklarına sahip olunmasa dahi, telif hakkı sahibinden izin alınmaksızın telif 

hakkıyla korunan eserlerin dijitalleştirilmesi mümkündür. İlgili kanunun 26. maddesi “eser sahibine 
tanınan mali haklar zamanla mukayyettir” şeklinde ifade eder. Bunun anlamı, fikri ürün meydana 
getiren eser sahiplerinin ve onun mirasçılarının söz konusu fikri ürünün mali haklarından belli bir 
süre yararlanacağıdır. Söz konusu bu süre ilgili kanunun 27. maddesi gereği eser sahibinin yaşamı 
boyunca ve ölümünden itibaren 70 yıl ile sınırlıdır. Şayet eser sahibinin tüzel kişi olması durumunda 
ise koruma süresi, aleniyet tarihinden itibaren 70 yıl; eser mahiyetinde olmayan mektup, hatıra ve 
buna benzer yazılar içinse koruma süresi, yazanların yaşamı boyunca ve ölümlerinden itibaren 10 yıl 
ile sınırlıdır. Ayrıca ilgili kanunun ek 8. maddesi gereği veritabanları için telif hakkı korumasından 
ayrı düşünülen ve veritabanı hakkı olarak ifade edilen bu tür materyaller için veri tabanı yapımcısına 
sağlanan koruma, aleniyet tarihinden itibaren 15 yıl olarak belirtilmiştir.

5- Telif Hakkıyla Korunan Fikri Ürünlerin Sahiplerinden İzin Alınmadan Dijital Arşiv 
Oluşturma

Eser üzerindeki haklara ilişkin yasal koruma sürelerinin bitiminden itibaren telif haklarıyla 

korunan tüm fikri ürünler kamuya mal olmaktadır. Bu durumda arşivcilerin kamuya mal olmuş 
eserlerin dijitalleştirilmesi için eser sahiplerinden izin almalarına gerek yoktur. Bu tür eserler, mali 
haklar açısından artık telif hakkı kanunlarıyla korunmazlar5 ve telif ücreti ödemeksizin bedava 
kullanılabilirler.

Arşivcilerin, telif hakkıyla korunan eserleri hak sahiplerinden izin almadan dijitalleştirebilmelerinin 
bir diğer yasal yolu ise arşivsel kopya olarak ifade edilen bir imtiyazdır. ABD, Almanya, Danimarka, 
Finlandiya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Norveç ve Yunanistan gibi çeşitli ülkelerin telif hakkı yasalarından 
güvenlik ve koruma amaçlı olarak materyallerin arşiv ve kütüphaneler tarafından kopyalanmasına izin 
veren arşivsel kopyalama imtiyazı söz konusudur6. Arşivlerle kütüphanelere tanınan bu yasal imtiyazın 
amacı, eserin korunması ve güvenliğidir. Böylece arşivsel imtiyazlar, zarar görmüş, kaybolmuş ya 
da çalınmış orijinal eserlerin yerine konulması için arşivlerle kütüphanelere tanınmış özel bir hak 
durumundadır.

Türkiye’deki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda arşivsel imtiyaz, söz konusu 
olmamakla birlikte ilgili kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı taslağında7 söz konusu 
imtiyazın; mevcut kanunun 34. maddesine eklenmesine karar verilmiştir. Böylece bir eseri arşivlemek 
amacı ile arşivler, kütüphaneler, müzeler ve eğitim kurumları tarafından dijitalleştirilmesi ve de eğitim 
ve araştırma amacıyla kamunun kullanımına sunulabilmesi serbest bırakılmıştır. 

Arşivsel kopyalama imtiyazı sayesinde arşiv ve kütüphaneler, sadece yayınlanmış olan eserleri 
mi dijitalleştirebilecek?; yoksa, resim, grafik, müzik ve ses dosyalarını da dijitalleştirebilecek mi ? ya 
da bu tür sınırlamaya göre yapılan kopyaların telif hakkı durumuna ilişkin olarak materyaller üzerine 
bir uyarı bilgisi eklenmeli mi? Bu tür soruların cevapları mevcut kanun taslağında çok net olmasa da 
böyle bir imtiyazın arşiv ve kütüphanelere tanınması mesleğimiz açısından önemli bir gelişmedir.

Eser üzerindeki hak sahiplerinden izin almaksızın telif hakkı eserlerin dijitalleştirilmesinin bir 
başka yolu da, ilgili kanunun 38. maddesinde belirtilen şahsen kullanma yaklaşımıdır. Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu’nda hususi menfaat mülahazasıyla şahsen kullanma adı altında fikri ürün sahiplerinin 
hakları sınırlandırılmıştır. Kanunca tanınan kişisel kullanma istisnası, ticari menfaat güdülmeksizin 
kişisel kullanım amacı altında telif hakkıyla korunan eserlerden çoğaltma yapılabilmesine izin 
vermektedir. Bu tür bir sınırlandırma ABD ve Büyük Britanya da adil kullanım doktrini (fair use/fair 
dealing) olarak ifade edilmektedir. Telif hakkıyla korunan bir eserin, sahibinden izin alınmadan yasal 
olarak dijitalleştirilmesi adil kullanım ya da kişisel kullanma adı altında mümkündür. Dijitalleştirmenin 
adil kullanım olup olmadığı, ABD ve Büyük Britanya da ticari amaç gütmeme gibi eserin kullanım 
amacı, eserin cinsi, eserin kullanım miktarı ve kullanımın, eserin potansiyel pazarına yapacağı etkiye 
bağılı olarak değişebilmektedir8. Türkiye’deki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği 38. maddede 
belirtilen şahsen kullanma kapsamında eserlerin dijitalleştirilmesinin ne ölçüde gerçekleştirilebileceği 
net değildir. Çünkü şahsen kullanma ile eser sahibinden izin alınmadan ve eser sahibinin ticari 
menfaatlerine zarar vermeden söz konusu eserinin ne kadarının (kaç sayfasının ya da eserinin yüzde 
kaçının) dijitalleştirilerek çoğaltılması hukukidir? sorusuna net bir cevap vermek oldukça zordur.

6- Telif Hakkıyla Korunan Fikri Ürünlerin Sahiplerinden İzin Alınarak Dijital Arşiv 
Oluşturma

Arşivciler, telif hakkıyla korunan materyalleri kullanma hakkına sahip değilse ve dijitalleştirilecek 
fikri ürünler, kamuya mal olmamışsa; arşivcilerin, dijitalleştirmeye başlamadan önce telif hakkı 

5 Jonathan PURDAY, Intellectual Property Issues and Europeana, Europe’s Digital Library, Museum and Archive, Legal Information 
Management, Cilt: 10, 2010, s. 176.
6 Bernt HUGENHOL, Copyright Problems of  Electronic Document Delivery, E.C., Lüksemburg, 1995, s. 10-50.
7  5846 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları ve Sinema Genel 
Müdürlüğü, 20.6.2010
8 Abigail MCDERMOTT, Copyright: Regulation Out of Line with Our Digital Reality?, Information Technology And Libraries, Sayı: 1, 
Cilt: 31, 2012, s.8.; Jacob RATLIFF, The Digital Millenium Copyright (Holders) Act : An Explanation of the Current Balance of Power in 
Digital Copyright Law, Library Student Journal, Cilt: 6, 2011.; Adnan HAMEDI, Xerox Makes Everybody A Publisher: Problems of Book 
Photocopying and Ways to Control it in Malaysia, Publishing Research Quarterly, Sayı: 3, Cilt: 27, 2011, s. 270.
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sahiplerinden gerekli izinleri almaları gerekir. Bunun için ilk adım, telif hakkı sahiplerini belirlemek ve 
onlarla iletişime geçmektir. Arşivcilerin kurum adına telif hakkı davalarıyla muhatap olmamaları için 
fikri ürünleri dijitalleştirmeye karar vermeden önce hak sahipleriyle iletişim teşebbüsünde bulunmaya 
çaba göstermelidirler. Telif hakkı sahipleri tespit edildikten sonra arşivcilerin, şu bilgilerin yer aldığı 
bir mektupla iletişim kurmaları yararlı olur9;

1- Dijitalleştirme projesinin tanımı
2-Dijitalleştirilecek fikri ürünlerin ne maksatla kullanılacağının belirtilmesi (örneğin, 

dijitalleştirme projesinin araştırma ve öğretim amacı taşıması) ve
3- Projenin doğasına ilişkin bilgilerin açıklığı (örneğin, internet üzerinden ücretsiz indirilebilmenin 

mümkünlüğü)
Kültürel ve eğitimsel amaçlar içeren dijital projeler için telif hakkı sahipleri, arşivcilerin gönderdiği 

mektuba cevap verip eserlerinin projede ücretsiz olarak kullanılmasına izin verebilirler. Ya da fikri 
ürünlerini lisanslama veya fikri ürünlerinin kullanımı için bir miktar telif ücreti de isteyebilirler. Bu tür 
bir durumla karşılaşma olasılığının yüksek olması nedeniyle dijitalleştirme projesine başlamadan önce 
telif masrafları adıyla belli bir miktar paranın proje bütçesine dahil edilmesi yararlıdır. Söz konusu bu 
bütçeyi tahmin etmek oldukça zordur. Çünkü telif hakkı sahiplerinin, materyal başına isteyecekleri 
ücretin miktarı, keyfi olabileceği gibi eser sahiplerinin isteyecekleri telif ücretleri de birbirlerinden 
farkı olacaktır. 

Arşivcilerin dijitalleştirme projesi kapsamında telif hakkı sahiplerinden fikri ürünlerin dijital 
olarak çoğaltılması ve depolanması iznini lisans anlaşmalarıyla (sözleşmelerle) mutlaka garanti altına 
almaları gerekir. Çünkü içerik sağlayıcısı olarak arşivciler, fikri ürün sahipleri tarafından verilen 
lisans şartlarına göre materyalleri koruyacak erişim mekanizmaları sağlamakla sorumludurlar. Bu 
durumda arşivcilerin, dijitalleştirme projesi kapsamındaki fikri ürünleri hangi lisans şartları altında 
dağıtacaklarını tanımlamaları önem arz eder. Arşivciler şartların tamamlanmasıyla proje kapsamındaki 
fikri ürünleri daha kolay yönetebilirler. Fakat söz konusu lisansın, hem telif hakkı sahiplerine geniş 
bir lisans olasılıkları sunan hem de dijital arşivler için lisans yönetim sürecini basitleştiren bir yayın 
lisansı olması oldukça önemlidir. Ayrıca dijitalleştirme projesi kapsamında Dspace10 gibi açık kaynak 
kodlu dijital arşiv programlarının kullanılması durumunda ise eser sahiplerinin bizzat kendileri, fikri 
ürünlerini mevcut arşiv koleksiyonuna arşiv kurumunun web sitesi üzerinden dahil edebilirler. Bu 
durumda fikri ürünlerini dijital arşive kendi yüklemek isteyen eser sahiplerine söz konusu eserlerini 
paylaşma ve sınırlama özgürlüğü verebilecek elektronik bir lisans anlaşması sunmak oldukça önemlidir. 
Dspace gibi çeşitli dijital arşiv programları, internet üzerinden ve elektronik iletim araçlarıyla dijital 
teknolojiden yararlanılarak eser sahipleriyle elektronik bir sözleşme yapabilme imkanına sahiptirler. 
Böylece eser sahipleriyle arşiv kurumlarının bilgi hizmetlerine yönelik karşılıklı ilişkileri, elektronik 
ortamda da devam ettirilmeye çalışılır. Eser sahipleriyle arşiv kurumlarının elektronik ortamda 
gerçekleştirebilecekleri bilgi hizmetlerine yönelik bu tür elektronik sözleşmeler, Borçlar hukukuna 
göre de uygundur. Çünkü 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun11 1. maddesine göre sözleşmenin 
kurulabilmesi için irade beyanında bulunulması hukuki bir işlem olarak sözleşmelerin geçerliliğini 
sağlar. Nitekim eser sahipleri, dijital arşiv programlarında mevcut sözleşme sayfasının altında bulunan 
Kabul Ediyorum (I Agree) türü bir düğme ya da seçeneği aktif hale getirerek (ya da irade beyanında 
bulunarak) fikri ürününü dijital arşive göndermiş olur. Dijital arşiv programlarına entegre olan bu 
tür lisans anlaşmalarının (sözleşmelerin) en tercih edileni, Yaratıcı Müşterekler (Creative Commons: 
CC)12 isimli lisans modelidir.  

Kısacası CC olarak bilinip ticari olmayan bu lisans modeli, yurtdışındaki dijital arşivcilik ve 

9  Lorna HUGHES. Digitizing Collections: Strategic Issues For The Information Manager, Facet Publishing, London, 2004, s. 65.
10  http://www.dspace.org , Dspace isimli dijital arşiv programının web sitesidir. 
11  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, Kanun No. ve Kabul Tarihi: 6098/ 11.1.2011, Resmi Gazete, (27836, 4.2.2011).
12 http://creativecommons.org , CC lisans modelinin web sitesidir. 

kütüphanecilik alanında kullanılan popüler bir lisans modelidir. Bu lisans modeli, hem Dspace 
gibi bazı dijital arşiv programları tarafından arşiv belgesi gönderme sürecinin bir parçası olarak 
desteklenmekte hem de elektronik bir belgeye kolaylıkla dahil edilebilmektedir13. Ayrıca CC lisans 
modeli, örneğin MS Word, MS Excel ve MS Powerpoint gibi elektronik belge üretme programlarına 
eklenerek kullanıcıların (eser sahiplerinin), oluşturacağı CC lisans türünü ücretsiz ve otomatik olarak 
belirtmesine izin vermektedir14. Söz konusu lisans modelinin elektronik belgeye eklemek için Creative 
Commons Add-in for Microsoft Office isimli yazılıma/eklentiye sahip olmak yeterlidir. CC lisans 
modelinin MS Word’e eklenmiş halini gösteren ekran Şekil 1’ de görülebilir.

Şekil 1: CC lisans modelinin MS Word programına entegrasyonunu gösteren ekran görüntüsü
Fikri bir ürünün çoğaltılıp paylaşılması olasılığını sağlaması açısından CC lisansı, dijital arşivler 

için ideal bir lisans modeli sunar. Çünkü CC lisans modeli, fikri ürün sahiplerine telif hakkı gereği sahip 
oldukları örneğin, çoğaltma hakkı ya da yayma hakkı gibi çeşitli haklarını kamuyla paylaşabilmelerini 
sağlamaktadır. Bu durumda eser sahiplerine copyright olarak ifade edilen “tüm hakları saklıdır (all 
rights reserved)” yerini copyleft olarak ifade edilen “bazı haklar saklıdır ’a (some rights reserved)” 
bırakarak ticari amaç gütmeyen yeni bir yaklaşım sunar. Böylece dijital arşivlerden yararlanmak 
isteyen kullanıcıların da CC lisansı altındaki materyallere ücretsiz olarak erişebilmeleri mümkün hale 
gelir. 

CC lisans modeli, 6 temel lisans türüne sahip olup eser sahibi, bu 6 farklı lisanstan birini seçebilir;

1-  : Bu simgelerle ifade edilen lisansa sahip fikri bir üründen yararlanmak için 
kullanıcının, hazırlayacağı materyale mutlaka eser sahibinin adını belirtmesi gerekmektedir. Eser 
sahibinin adı belirtildikten sonra kullanıcı, bu lisansa sahip fikri ürünü özgürce kullanabilir, çoğaltabilir, 
uyarlayabilir ve dağıtabilir.

2-  : Bu simgelerle ifade edilen lisansa sahip fikri bir üründen yararlanmak için 
kullanıcının, ilgili ürüne eser sahibinin adını belirtmesi ve eser üzerinde herhangi bir değişiklik 
yapmaması gerekir. Bu şartlara uyan kullanıcı, bu lisans sayesinde fikri ürünü özgürce çoğaltıp 
dağıtabilir.

3-  : Bu simgelerle ifade edilen lisansa sahip fikri bir üründen yararlanmak için 
kullanıcının, ilgili ürüne eser sahibinin adını belirtmesi ve bu üründen yararlanarak oluşturacağı yeni 
materyali de aynı lisans şartları altında umuma arz edip dağıtması gerekir. Böylece yeni eserler de 
orijinal eser gibi aynı şartlarda kullanılıp çoğaltılacak ve özgürce dağıtılacaktır.

4-  : Bu simgelerle ifade edilen lisansa sahip fikri bir üründen yararlanmak için 
kullanıcının, ilgili ürüne eser sahibinin adını belirtmesi ve söz konusu fikri ürünü ticari amaçlarla 
kullanmaması gerekmektedir. Bu lisans ile fikri ürün, ticari amaç dışında özgürce çoğaltılıp 
dağıtılabilmektedir.

13  Terry REESE, Kyle BANERJEE, How To Do It Manuals, Neal-Schuman Publishers, Naw York, 2008, s. 225. 
14  Michael MCNALLY, Democratizing Access to Knowledge: Find Out What Open Educational Resources (OER) Have to Offer, 2012. FIMS 
Presentations. Paper 13, 4 Haziran 2012 tarihinde http://ir.lib.uwo.ca/fimspres/13 adresinden ulaşıldı.

http://www.dspace.org
http://creativecommons.org
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5-  : Bu simgelerle ifade edilen lisansa sahip fikri bir üründen yaralanmak için 
kullanıcıların, ilgili ürüne eser sahibinin adını belirtmesi ve söz konusu eseri başka bir eser oluşturmak 
için kullanmaması gerekir. Sadece orijinal form içinde kullanılabilen bu fikri ürünün ticari amaç 
dışında kullanımı, çoğaltılması ve dağıtımı ise mümkündür.

6-  : Bu simgelerle ifade edilen lisansa sahip fikri bir üründen yararlanmak için 
ilgili ürüne eser sahibinin adının belirtilmesi ve bu eserden yararlanarak oluşturulan yeni ürün için de, 
aynı lisans şartları altında kullanıcılara dağıtılması gerekir. Ayrıca kullanıcılar, bu lisansa sahip fikri 
ürünleri ticari amaç dışında kullanabilme, çoğaltabilme ve dağıtabilme özgürlüğüne de sahiptir.

Dijital bir arşivin temel amaçlarından birinin, dijital materyallerin dağıtımına izin vermek olduğu 
unutulmamalıdır. CC lisansı sayesinde eser sahibi, fikri ürününü tekrar dağıtmakla ilgili şartları, adeta 
maddeler halinde sıralayarak özelleştirebilir. En azından CC lisansları, telif hakkı sahibinden izin 
alınmaksızın telif hakkıyla korunabilecek materyallerin kişisel kullanım ya da eğitimsel amaçlar için 
ücretsiz olarak kullanılmasına izin vermektedir. Çünkü CC lisans ile fikri ürünlerini lisanslamayı tercih 
eden eser sahibi, eseri üzerindeki hakların bir kısmından özellikle de manevi haklarından vazgeçmeyip 
telif hakkı korumasına sahip olmayı sürdürecektir. 

Şekil 2 ve Şekil 3’ de CC lisansıyla korunup kişisel kullanım amacıyla herkesin ücretsiz olarak 
yararlanabileceği bir eser görülmektedir.   

Şekil 2: CC lisans modeliyle korunan fikri bir ürünün dijital bir arşivdeki görüntüsü 

Şekil 3: CC lisans modeliyle korunan fikri ürünün bulunduğu orijinal web sitesinin görünümü

En kısa zamanda CC lisansları için Türkiye’deki mevzuatsal uyumun sağlanması, bu lisans 
ailesinin dijital arşivler açısından işleyişini ve kullanımını sağlamlaştıracaktır. Böylece bu lisans 
modeli sayesinde yazarların, bilim insanlarının, sanatçıların ve eğitimcilerin, fikri ürünlerine ilişkin 
özgürlüklerini kolayca belirtmeleri mümkün olur. Ayrıca kullanıcılar da gönül rahatlığıyla bu modele 
sahip fikri ürünleri ücretsiz olarak kişisel amaçları için kullanabilirler15.

Sonuç ve Öneriler
Dijital ortamda kültürel arşiv kurarken, proje yöneticisi konumundaki arşivcinin söz konusu 

projenin başında neyi, niçin yapacağını planlaması gerekir. Çünkü planlama sayesinde arşivciler, 
dijitalleştirme projesi kapsamında oluşturacakları dijital materyallere ait hakları yönetme ve bu 
materyallerin kullanımı konusunda yaşanacak hukuki sorunları da en aza indirme imkanına sahip 
olurlar. Arşivcinin, dijitalleştirmeyi düşündüğü tüm materyallerin telif hakkıyla ilgili durumlarını 
(ya da telif hakkıyla korunup korunmadığını) projenin başında tespit etmeleri projenin başarısı için 
önemlidir. Ayrıca arşivciler, dijitalleştirme projesinin planlanmasında, arşivin içeriğini oluşturacak 
olan fikri ürünleri depolama ve bu ürünlere erişim yönetimiyle ilgili yazılı bir politika da hazırlamalıdır. 
Çünkü arşivciler, fikri ürünleri dijital arşive nasıl dahil edecekleri ve bu ürünlerin arşive gönderim 
sürecinde meydana gelecek sorunlarla ilgili açık bir anlayışa sahip olduklarını yazılı bir politikayla 
eser sahiplerine ve kullanıcılarına ilan etmelidir.
15  Nitekim Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), ulusal açık ders malzemelerini; Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) ise Türk Kütüphaneciliği 
isimli yayın organını CC lisans modeliyle tüm kullanıcılarına sunmaktadır. Ticari bir amaç taşımayan CC lisans modelinin, çeşitli dijital arşiv hizmeti 
sunan kurumlar tarafından kullanımının ülkemizde yaygınlaşması, özellikle de ücretsiz olarak kişisel amaçlar için dijital materyallerden yararlanmak 
isteyen dijital arşiv kullanıcıları açısından son derece anlamlı olacaktır.  
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Arşivcilerin hazırlayacağı politika, dijital arşiv içinde yer alan lisanslanmış içerik türlerine 
yönelik bir tür rehber niteliğine de sahip olmalıdır. Hazırlanacak politikanın erişim yönetimiyle ilgili 
kısmı sayesinde, dijital arşivden yararlanacak kullanıcıların, web üzerinden indirdikleri materyallerle 
ne yapıp yapamayacakları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Hazırlanacak politikanın depolama 
yönetimiyle ilgili kısmı sayesinde ise dijital arşive ne tür içeriğin gönderilebileceği ve bu arşiv ile 
ne tür içeriğin dağıtılabileceği konusunda, içerik göndericisine rehberlik edilmiş olur. Kurumsal bir 
dijital arşiv politikası sayesinde hukuki uygunluğu olmayan ya da telif hakkı sorunu olan içeriğin 
dijital arşive gönderilmiş olma durumunda bile arşiv kurumunu korumaya yardımcı olur. Arşivcilere, 
hukuki sorunlara sahip materyalleri değerlendirmeleri için bir yol sunar. Böylece içerik sağlayıcılarına 
takip edecekleri bir süreç sunarak gönderim sürecini kolaylaştırır. Dahası kurumsal bir dijital arşiv 
politikası sayesinde gelecekte yaşanabilecek ihtilaflarda uygun dijitalleştirme sürecinin nasıl 
sürdürülüp depolanacağını tasarlar. Sonuç olarak arşivcilerin hazırlayacağı bu politika, dijital arşiv 
yöneticisiyle arşivcileri, dijital arşive gönderilebilecek ve gönderilemeyecek materyal türleriyle ilgili 
karar verme konusunda yetkilendirecektir. Ayrıca bu politika, bir materyalin yeniden dağıtılmasına 
ilişkin potansiyel hukuki itirazlardan hem içerik göndericisini hem de dijital arşivin kendisini korur ve 
muhtelif ihtilafların da çözüme kavuşturulmasına yardım eder. 

Dijital arşiv oluşturmak isteyen arşiv kurumu, proje kapsamına dahil edeceği fikri ürünlere yönelik 
telif haklarının sahibi değilse arşivcilerin, hiç kuşkusuz hak sahiplerinden gerekli izinleri almaları 
gerekecektir. Arşivcilerin, telif hakkıyla korunan materyalleri dijitalleştirmek için uygun ödeme 
yapmadan önce kamuya mal olmuş materyalleri bulmaya çalışmaları, gereksiz telif ücreti ödemeyi 
engelleyeceği için önemlidir. Ayrıca arşivcilerin, eser sahiplerinin telif haklarından vazgeçtikleri 
eserlerini de aramalarında yarar vardır. Fakat arşivcilerin çeşitli web sitelerinde rastladıkları eserler 
için eser sahiplerinin bu eserlerine yönelik telif haklarından vazgeçmiş olduklarını düşünmeleri hata 
olur. Bu yüzden hak sahipleriyle iletişime geçip gerekli izinleri aldıktan sonra dijitalleştirmeleri 
gereklidir. Arşivciler, ister telif hakkıyla korunan eserleri dijitalleştirmiş olsun isterse de kamuya 
mal olmuş eserleri dijitalleştirsin mutlaka fikri ürünlerin kullanımını yönetip, kontrol altına almaları 
gerekir. Çünkü dijital arşiv koleksiyonunu kimlerin kullandığını bilmek (en azından istatistiki bilgileri 
öğrenmek), arşivcilerin gelecekte neleri dijitalleştirmeleri gerekeceği konusunda karar vermelerini 
de kolaylaştırır. Ayrıca kullanım istatistiklerinin sağlanması, bütçeyi veren kurum yöneticileri için de 
faydalı olur. 

Arşivciler, dijitalleştirme projesinin maliyetinden kurtulmak isterlerse dijitalleştirecekleri içerikle 
ilgili olarak söz konusu fikri ürünlerin web üzerinden kopyalanmasını ücretlendirmek adına lisanslama 
yoluna gidebilirler. Bu durumda, mevcut dijital içeriğin korunması gerekir. Söz konusu koruma, hem 
telif hakkı ihlallerini önleyecek teknik önlemleri almayı; hem de lisanslı kullanıcılarla ya da üyelerle 
erişimi sınırlandırmayı gerektirmektedir. Bunun için elektronik içerik yönetim sistemleri ya da 
elektronik haklar yönetim sistemleri olarak ifade edilen çeşitli programlar, dijital arşivin kullanımını 
kontrol ederek arşivcilere yardımcı olacaktır.   
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 Introduction
 The study of History is the outcome of the uncountable questions raised by the past, making the 

many aspects of learning history itself questionable. Until this day, historians rely on books, scientific 
or cultural journals, and newspapers, as means to provide a glimpse of what took place in the past, or 
give a detailed explanation of a historical event. With today’s technological breakthroughs, new ways 
provide a rich substance that draws more attention to history.

 In the past, the main purpose of documenting history was to praise a ruler or glorify a state. 
Therefore, historians did not pay much attention to documenting the daily life of human beings, and 
history became selective. Today, the definition of the study of history is very progressive, defined as 
the science that studies the conditions of past communities, or the study of human evolution and the 
achievements of civilizations and their impact. 

 Books on History are detailed stories narrated by historians, who provide treasures of knowledge, 
and take us way back to the past. This is not all that matters to historians today, as the contemporary 
definition of History is formed out of need for not only obtaining a documentation of the past, but 
presenting an interpretation of its events.

 The question is: Why do we care about History? 
 The study of history can be conducted for sheer scientific purposes, or to know the events of the 

past, or to examine the positive and negative sides of the history of mankind, or simply because it is 
a vital cultural component of any population. All the above can provide us with a main answer to the 
question we face today; in fact, the realistic answer would be that all of the above is only due to our 
interest in history. 

 No matter what the reason, history is a key ingredient in educating societies, and guiding them 
to understanding the rules of peace and war, the management of State affairs and planning for the 
future. From this point, and because of its connection to State affairs and its components, the concept 
of history is transformed from the scope of theoretical sciences to practical sciences.

MODERN MISIR’IN HAFIZASININ KEŞFİ

Dr. Khaled AZAB
Central Projects and Services Sector Bibliotheca Alexandrina / EGYPT
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 Thinking about history often comes in the form of a question that alternates between what history 
is, and to whom it belongs to; such questions are necessary for the presence of history. If the past was 
problem-or gap-free, then the mission of historians would not be complete, since history is considered 
as some sort of debate between past and present, and between what already happened and what will 
happen in the future. 

 Historians narrate stories to convince readers with a number of ideas, they fairly provide the truth 
even if it offended some, they present works that aim at attracting attention, in their target to reach a 
captivating scenario that fits the context of the past. However, we may conclude that history is not just 
a story being told, it is confusing and unorganized, reaching a degree of complexity as the life we live 
in. It offers a feeling of confusion through the endeavors to reach a model, context, meaning and story 
that is easy to understand.

 The definition and content of history has changed dramatically since the times of Herodotus until 
now, but the real change came in the transition between the Industrial Revolution and the contemporary 
state. The transformation defined history as part of the humanitarian sciences, in its modern form 
which acts as one of the mechanisms of power that works on controlling the society through education, 
discipline, and rearranging the memory of the society and its perceptions. 

The Future  
 If history has changed throughout the ages, why doesn’t it change once again now? 
 Actually, the past can be retrieved for the present, and a connection between them can be 

established, especially because the process of writing history is full of questions, and there is an 
element that draws us back to the past and drives us to the study of history where people did not live 
the way we live today.  

 To grasp the idea of connecting worlds of the past and present together, we need to understand 
the transformation caused by various technological inventions in the world of documenting history. 
Printing, for example, changed the life of mankind; so did the telegraph and television, as they all 
played a role in increasing literacy and culture, changing the nature of communication between 
societies, and transmitting events and facts to people no matter where they were located. Eventually, by 
applying such technologies, documentaries came to light, becoming an excellent means of recording 
and narrating history, especially in World Wars I and II.

 In the past, folk tales played the same role of documentaries to entertain audiences, but narrators 
often added their own touch to the story, beside the original context, an act similar to what is known 
today as historical TV series. As the development of the human skill of documentation emerges out 
of the will to make use of the accumulated stock of knowledge and human experience, I believe that 
history is somewhat the memory of the community.

 Therefore, the future of history will not rely only on text available in books, but it will adopt a 
new type of historical books known as Coffee Books (for entertainment and knowledge during free 
time), which encompass pictures and drawings (graphics), and may include a CD or DVD of a film or 
a recording of an event related to the subject of the book.

History … Today 
 In the past, nations stored their historical documents in their national archive centers. Nowadays, 

each country seeks to provide such documents to everyone, making them available on the Internet. In 
this context, manuscripts will be available through digital libraries on the Internet, and every nation 
will have its comprehensive history website. The role of historians in this case will be confined to 
academic studies and specialized research, or in helping in the provision of historical material on the 
Internet, in addition to explaining history and looking into its lacunae.

 The Library of Congress became interested in this subject, and sought establishing a universal 
heritage library in cooperation with the Bibliotheca Alexandrina, as a strategic partner, and UNESCO. 
This Library, the “World Digital Library”, contains the anecdotes of the world heritage of each 
nation on the Internet, where each country participates by submitting its best historical and archival 
documents.

 Establishing history websites, digital libraries, or a historical memory for each country on the 
Internet is a new method with various positive advantages. It copes with youth’s attempts to form 
their culture and knowledge through digital media, and not the previously used forms of transmitting 
knowledge and science. The variety of historical sources and materials also makes the Internet a 
perfect method to connect materials together and constantly provide multi-integrated results for only 
one search item, from various entries.

 Radio and television broadcasting, Internet archives, journalism, photographs, films, and 
documentaries are considered one of today’s best historical sources; in addition to the traditional ones, 
including books, periodicals, documents, coins, and stamps. All these means can be used as search 
items to find targeted search objects on history websites.

 Main subjects can also be used as search categories in the homepages of history websites, and 
such subjects may include political, economic, social, cultural, and scientific affairs, in addition to 
major events and public figures. The search can also be done according to a selected material, such as 
pictures, documents, films, audio recordings, speeches, newspapers, magazines, maps, stamps, books, 
medals, covers, posters and advertisements.

 All the above should be enhanced by objective historical data which simply explain all that is 
related to the country. In addition, a special icon can be added to include articles and studies conducted 
by historians to explain a certain issue or event.

 Reading history from a book might only reflect the views of its writer; it is a way that does 
not interact with the reader, limited in distribution, and is subjected only to the current generations. 
A history website gives readers the opportunity to compose their own views through the available 
material, its information can be corrected and modified; it is interactive and enables readers to add 
their own material, it is widespread and not limited, and has a variety of applications that serve one 
subject.

 History website users can use them to interact with each other by e-mail, or by accessing the 
subject of any historical event or matter for discussion, especially controversial historical events. 
Digital history websites can also be used as a national register for keeping all that is related to the 
history of the nation in a memory that does not vanish or burn throughout the years, or for any reason. 

As documents can be saved in national archives, and televised materials can be archived at 
national television stations, and money is kept in central banks, the digital library becomes a keeper 
that maintains all the materials related to the memory of the nation. This digital historical memory is 
some sort of a film that interacts with the memory of its spectators, who forget some of its scenes and 
remember others in certain situations. 

 The historical memory will take nations way back in years and retrieve their past that they were 
not part of, where they did not witness their countries at the beginning of their modern renaissance, 
and have not observed their ancestors fight for their rights. We will be able to display scenes from the 
daily lives of our great grandfathers in detail; we will visit their cities and villages, and see them as 
actual people who fight, suffer, and struggle.

 This is how the future of history will be, an image from that past brought to the future generations 
through a computer screen. I do believe that this should be the way we introduce history to societies 
in the coming years.   
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Memory of Modern Egypt: Revealing Stories and Treasures  
 Wondering about the beginnings of the Muslim brotherhood in the political life of Egypt?  Have 

you read Napoleon’s first publication to the Egyptian people?  Do you remember the poster of Yousef 
Chahin’s popular film Cairo Station?  Have you ever seen the issue of Time magazine having King 
Fuad I on the cover?  These are documented treasures that mark substantial times in history and 
collected in one digital depository, the Memory of Modern Egypt (MoME).   

 In its efforts to preserve the past and disseminate knowledge worldwide, the Bibliotheca 
Alexandrina (BA) launched a project that would bridge the gap between generations; a website that 
would act as a historical library and present values of modern Egypt times; the political, social and 
economic context in visual detail.  Ever-since it was launched in 2008, the MoME has been gaining 
great publicity.  Today, the success continues with additional material and associated projects.              

Rich Material:  
 A group of inspiring young researchers at the BA collected thousands of original material belonging 

to the period starting from the beginning of the reign of Muhammad Ali Pasha in 1805 until the end of 
the era of President Mohamed Anwar Al-Sadat.  Items range from the first photographic picture taken 
at Ras El-Tin Palace in Alexandria, showing Muhammad Ali amazed at the new photographic device, 
until the shocking video capturing Al-Sadat’s assassination in 1981.  

 The website embraces over 60,000 pictures; more than 40,000 documents and publication 
clippings; almost 6000 films, recordings and speeches; thousands of abstracts, stamps and magazine 
covers; hundreds of books, maps, medals, coins and advertisements.  Each material indicates a certain 
event, public figure or illustrates a particular setting.       

 The 14 different types of material are obtained or donated from libraries, private collections of 
senior Egyptian politicians and writers, private institutions and groups relating to the modern history 
of Egypt during the last 200 years, that is in addition to the Historical Archive of the Library of 
Alexandria. Valuable additional material continue to be added whenever present.  The MoME team 
aim to reach a number of 250,000 items by 2014.              

 In fact, due to the publicity of the MoME, owners of historical documents have expressed their 
interest in adding their material to the website.  Recently in 2012, Sheikh Mohamed Saud Al-Tahawy 
donated a large number of documents and pictures that date back to the late 19th century and early 20th 
century belonging to the Arabian Tahawiya Tribe, who moved to Egypt during the time of Islamic 
invasions and played an effective role since the reign of Muhammad Ali Pasha.

 Moreover, another 5000 original documents had been recently brought by researcher and 
collector Makram Salama.  These include old papers that belong to the construction of irrigation 
projects, properties of the Sunni department, documents for building the Assiut, Jirja, Luxor and 
Aswan railways.  

 Agreements are continuously sought with organizations and clubs to share their documents 
as well.  The historical Alexandrian Union Club has signed an agreement with the BA to provide 
documents of the club’s archives marking significant events, players and issues relating to sports in 
modern Egypt.

Further Progression:
 The project did not end with the launch of the website.  MoME further expanded its works 

by creating associated projects.  The collected material have been displayed in creating the Sadat 
Museum and two documentary films illustrating the reigns of Presidents Mohamed Anwar Al-Sadat 
and Gamal Abdel Nasser.  That is in addition to an introductory film the MoME project as a whole.    

 

Another remarkable associated project is a quarterly magazine that portrays articles and topics 
related to modern Egyptian history.  The magazine is made up of invariant sections including, Our 
Habits in the Past, Words from the Past, Memories of the Cinema, Stamps, Medals and Decorations, 
Tales and Stories from Egypt, Book Reviews, Search in Memory of Modern Egypt, Believe it or not, 
and others.  “The magazine aims to provide further reading in the rich history of Egypt in a simplified 
manner that makes it comprehendible to all” explained Suzan Abed, Managing Editor of the MoME 
Magazine.     

 In an attempt to further communicating historical values to the community, the MoME team 
members conducted an informational tour at secondary schools around Egypt.  The purpose was to 
present the website and its cherished content to the students, who in return expressed great interest in 
the history of their homeland.  It added a visual illustration to what they read in their history school 
books.      

 Social networking has also been playing a great impact in achieving community interaction.  
Fans, researchers and students have been visiting the MoME facebook page to provide feedback on 
new updates, events and magazine issues.  Resources in the website are highlighted via facebook posts 
and MoME Magazine articles that fascinate visitors and increase the number of MoME fans.      

 In fact, after gaining great profile-raising from foreign BA visitors and international cultural 
organizations, an English version of the website is currently under construction.  This will allow non-
Arabic speakers visually learn about the history of modern Egypt in detail.  That is, through a video 
or audio of a significant public figure; an old copy of a newspaper documenting a historical event; or 
even a poster of a film that reflects the society during a turning point in the history of modern Egypt.  

International Attraction:
 MoME has not only attracted Egyptians from youth, intellectuals and national organizations, 

but also, the valuable archived material of the MoME website has been attracting foreign institutions 
some of which the BA has cooperated with.  To mention a few, The British National Archive Center, 
Vilnius University central library in Lithuania, Lithuanian Parliament, Cultures Centre “In-Actio”, 
Association of International Affairs in the Czech-Republic and other respected foreign institutions in 
Bulgaria, Austria, Greece, Portugal, and the US.     

 MoME has been exhibited in Lithuania at the Vilinius University and represented during the 
“Arab Cultures Day” event.  The website and associated documentaries were presented and valuable 
items were showcased.  Due to its impressiveness and its impact The University reacted to the project 
by suggesting the addition of Egypt’s impressive history to school curriculums in Lithuania.  Another 
remarkable participation for MoME in Europe was “Discover Modern Egypt Event” at the Egyptian 
Cultural Center in Paris during the celebration of the victory of 6th of October War. 

 Furthermore, in 2013, the MoME is expected to be demonstrated in Berlin and Montreal.  Hence, 
the next phase of the project is directed towards international presence.  Egypt is recognized worldwide 
for its ancient history and having the earliest civilization.  Yet, facts should not be ended there.  Modern 
history involves important turning points that affected the world and should be well introduced.  “The 
repository seeks to be a digital library of modern Egypt history, however, this is just the beginning.  We 
also encourage public contribution and continue to further develop the project for the benefit of future 
generations,” said Mahmoud Ezzat, Head of MoME Unit.  Ezzat added that the international presence 
gives the chance to discover material that could be found outside of Egypt, and encourage owners to 
participate in adding treasures to the depository.
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ÖZ:

Dijital varlıklar gelişen teknoloji olanakları çerçevesinde kurumsal işleyişte önemli 
kaynaklardır. Günümüzde kurumlar sahip oldukları dijital varlıklara yönelik yönetim 
uygulamalarında bulunurken daha önceden üretmiş oldukları varlıkları da dijitalleştirme 

uygulamalarıyla elektronik ortama aktararak kalıcılığını sağlamaktadırlar. Bunun yanı sıra Web 2.0 

ve Web 3.0 gibi teknolojilerle bütünleştirilerek kullanılmakta; kullanıcılara birbiriyle bağlantılı bilgi 

kaynakları (videolar, bloglar, yorumlar gibi) bir arada sunulabilmektedir. Çalışmada bu çerçevede 

dijital varlıkların yeni teknolojiler doğrultusunda yönetimi ile sunulan bilgi hizmetleri hakkında teorik 

bilgiler sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dijital varlık yönetimi, dijitalleştirme, bilgi hizmetleri, web teknolojileri

ABSTRACT:

Digital assets are valuable resources according to developments in technology and related fields. 

Today, while Organizations are managing their digital assets, they have also some efforts in terms of 

providing multiple access and preservation for non-digital assets that are created or ingested before. 

These efforts are mainly called as digitization efforts. Furthermore, today’s organizations use Web 2.0 

and Web 3.0 technologies to integrate and link their digital assets with new information resources such 

as videos, blogs, comments and other related sources. In this context, this study presents theoretical 

information about digital asset management and related information services given by organizations.

Keywords: Digital asset management, digitization, information services, web technologies
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GİRİŞ
Teknolojik gelişmeler toplumların gelişmesinde etkili olan en önemli unsurlardan biridir. 

Toplumların yaşayışlarını sürdürebilmeleri, günlük gelişmeleri takip edebilmeleri sürekli olarak 
etkileşim halinde olmalarını gerektirmiştir. Birlikte işleyişi sağlayabilmek adına kurumsal yapıları 
oluşturmaya başlamışlardır. Kurumsal yapıların işleyişini sağlamak için de çağın getirdiği yenilikler 
çerçevesinde bilgi kaynaklarını kullanmakta ve sürekli olarak bilgi üretiminde bulunmaktadırlar. Bir 
başka deyişle, teknolojideki gelişmeler, düşünce ürünlerinin çeşitlenmesini sağlarken, bu ürünleri 
kullananların bilgiye farklı kanallar üzerinden erişmelerini ve bu bilgiyi sahip oldukları becerilerle 
analiz ederek, yeni ürünler ortaya çıkarmalarını sağlamaktadır. Diğer yandan da kurumlar üretilen 
bu bilgilerin korunması, yeniliklere uyumlu bir şekilde kullanılması ve yaşatımı için girişimlerde 
bulunmaktadırlar. Bu süreçte son dönemde bu tür girişimlerin dijital varlık yönetimi çerçevesinde 
gerçekleştirildiği dikkati çekmektedir. 

Bu bilgiler doğrultusunda çalışmada genel olarak kurumların işleyişlerinde etkili olan bilgi 
hizmetleri çerçevesinde dijital varlıkların yönetiminde kullandıkları yeni uygulamalar üzerinde 
durularak bu konuda dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulmaktadır.

Dijital Varlık Yönetimi
Yazının bulunmasından bu yana yazı malzemesi olarak sürekli farklı araç ve ortamlar 

kullanılmıştır. Bu farklılıkta teknolojik olanaklardaki gelişmeler etkili olurken, bilginin bulunduğu 
ortamların da çeşitlenmesine neden olmuştur. Daha önce kullanılan materyallerden farklı olarak bilgi, 
elektronik ortam üzerinde üretilmeye, kullanılmaya ve paylaşılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede 
elektronik ortamda üretilen bütün içerik öğeleri dijital varlıklar olarak nitelendirilmiş ve bu unsurların 
yönetimine yönelik girişimler ortaya çıkmıştır. Çalışmalara göre dijital varlık kapsamında basılı 
doküman ve belgelerden farklı olarak, video, fotoğraf gibi görsel ortamlar ve elektronik ortamda yer 
alan dokümanlar gibi unsurlar bulunmaktadır (Wilkoff, Walker, Root ve Dalton, 2001). Bu doğrultuda 
dijital varlıkların yönetiminde kurumların şekil 1’de gösterilen üç temel unsuru dikkate aldıkları 
görülmektedir.

Şekil 1. Dijital Varlık Yönetiminde Temel Unsurlar

Şekil 1’de belirtilen üç temel unsur, günümüzde kurumların giderek artan sayıdaki dijital 
varlıkları için yönetim ile ilgili sistemler kullanmalarında etkili olmaktadır. Dijital Varlık Yönetimi 
çerçevesinde kullanılan sistemlerin öncelikle mevcut dijital varlıkların takibi, daha önce üretilen 
varlıkların dijitalleştirilerek yeniden kullanıma sunulması ve korunması ve son olarak mevcut dijital 
varlıkların depolanmasına yönelik süreçleri gerçekleştirmektedir (AIIM, 2011). Şekil 1’de yer alan bu 
unsurlar genel olarak aşağıdaki gibi açıklanabilir:

•	 Mevcut Varlıkların İzlenmesi; Kurumsal süreçlerde ve verilen hizmetlerde kullanılan dijital 
varlıkların takibi, kullanım özellikleri, kullanım istatistikleri gibi genel raporlama işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi.

•	 Dijitalleştirme; Kurumda daha önceden üretilen ya da çevre ile olan etkileşim sonucunda 
kuruma sağlanan elektronik ortamda bulunmayan içerik ürünlerinin kurumsal hizmetler ve politikalar 
çerçevesinde elektronik ortama taşınmasına yönelik işlemler bütünüdür.  

•	 Depolama; Kurumda elektronik ortamda bulunan veya dijitalleştirme çalışmaları sonrasında 
elektronik ortama taşınmış kaynakların kurumun depolama ünitelerinde saklanmasına, uygun 
ortamlarda korunmasına ve gerektiğinde yeniden erişilmesine olanak sağlayan işlemler bütünüdür. Bu 
aşamada tanımlama ve kimlikleme gibi çalışmalar da önemli yer tutmaktadır. 

Yukarıda genel hatlarıyla ele alınan bu üç unsur, kurumların verdikleri bilgi hizmetlerinin 
etkinliğinde önemli olmaktadır. Bu unsurlar aynı zamanda kurumların dijital varlıklarının yönetiminde 
ve yaşatımında önemli bir role de sahiptir. Özellikle unsurlar arasında yer alan dijitalleştirme çalışmaları 
1990’ların sonlarından bu yana kurumsal çalışmaların ötesine geçerek ülkelerin bilgi politikalarında 
yer almaya başlamış; özellikle milli kütüphanelerde gerçekleştirilen çalışmalar yol gösterici roller 
üstlenmiştir. Dijitalleştirme çalışmaları bu açıdan ele alındığında dijital varlık yönetiminde kurumlara 
sahip oldukları kaynakların yeni teknolojilerle bütünleştirilmesi, yeni teknolojilerin getirdiği 
yaklaşımlar çerçevesinde erişilmesine ve kalıcılığının sağlanmasında etkili olmaktadır. Bu kapsamda 
dijital varlık yönetimini olanaklı kılan önemli unsurlardan biri olan dijitalleştirme uygulamalarının 
öncelikli olarak ele alınması gerekli görülmektedir.

Dijitalleştirme Uygulamaları

Dijital varlık yönetiminde en önemli unsurlardan biri olarak nitelendirilen dijitalleştirme 
uygulamaları dijital bir varlık olma niteliğini taşımayan içerik unsurlarının dijital bir varlık olmalarını 
sağlayan temel uygulamalardır. Dijitalleştirme uygulamaları bir yandan dijital varlık yönetimine girdi 
sağlayan unsurlar olarak görülürken diğer yandan toplumsal açıdan değerlendirildiğinde kültürel 
ürünlerin yeni teknolojiler doğrultusunda kullanılabilir hale getirilmesinde etkili olmaktadır. Özellikle 
bilginin dijital ortamda sunulmaya başlamasıyla birlikte dijital uygulamalar ve dijitalleştirme çalışmaları 
birçok kurum ve bilgi merkezi tarafından gerçekleştirilerek, toplumsal ve kültürel değerlerin bir araya 
getirilmesi, bu değerlerin korunması ve materyallere erişimin zamandan ve mekândan bağımsız 
olarak sağlanmasında öne çıkmaya başlamıştır. Daha açık bir deyişle, dijitalleştirme; hem teknik bir 
işlemler bütünü hem de kültürel varlıkların yaşatımına yönelik bir süreçtir. Bu bağlamda literatürde 
dijitalleştirmenin;

•	 farklı ortamlardaki materyallerin elektronik ortamda görüntülenebilecek formatlara taşınması,
•	 fiziksel ortamdaki ya da analog ortamdaki materyallerin elektronik ortamda depolanabilecek 

uygun ortama getirilmesi,
•	 tarama ve yakalama, işleme, depolama ve erişim evrelerinden oluşan bir süreç,
•	 kültür varlıklarının toplanması, korunması ve dağıtımında kültürel bellek kurumları ile 

bütünleşmiş işlemler olarak tanımlandığı görülmektedir (tcom, 2011; Bašić, Hasenay ve Krtalić 2010; 
Valm, 2007; Yılmaz, 2011, Soydal ve Küçük 2003).

Vurgulanan noktalara bakıldığında, dijitalleştirmenin iki bakış açısına göre tanımlandığı dikkati 
çekmektedir. Bunlardan ilki, dijitalleştirme sürecini teknik yönden ve kapsadığı işlemler açısından ele 
alırken, diğeri, dijitalleştirmeyi genel olarak sağladığı katkılar ile öne çıkarmaktadır. Teknik açıdan ele 
alınan çalışmalarda yapılan tanımlarda dijitalleştirmenin, elektronik ortam üzerinden erişim, işleme 
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ve depolama gibi unsurları vurgulanmıştır. Bu çalışmalarda ayrıca dijitalleştirmenin sadece analog 
formdaki materyallerin elektronik ortama aktarılmasına yönelik bir süreç olmadığı, ortaya çıkan 
yeni teknolojiler doğrultusunda elektronik ortamdaki materyallerin de yeni ortamlara aktarılmasını 
kapsadığı belirtilmektedir (tcom, 2011). Diğer tanımlarda kültürel varlıkların korunması, kültür, bilim 
ve eğitim gibi konularda toplumun yararına sunulması, bulunulan toplumun hafızasının kalıcılığının 
sağlanması boyutları öne çıkmaktadır.

Dijitalleştirme tanımlarında yer alan amaçların dışında kurumların bu girişimleriyle; kurumsal 
kimliğin yeni platformlar üzerinden yansıtılması, yeni bilgi hizmetlerinin sunulması ve dijitalleştirilen 
materyallerin daha yüksek oranda kullanımının sağlanması, özgün (orijinal) materyallerin korunması 
ve kurumun mevcut teknik altyapı olanaklarının geliştirilmesi gibi hedefleri de gerçekleştirmeye 
çalıştıkları dikkati çekmektedir (IFLA 2002; Ministry of Culture of the Republic of Croatia 2006; 
Bašić, Hasenay ve Krtalić 2010). Bu hedefler çerçevesinde kurumların dijitalleştirme çalışmalarındaki 
planlamalarını erişim, koruma ve seçim unsurlarını ön plana çıkararak gerçekleştirdikleri ve yön 
verdikleri vurgulanmaktadır (IFLA 2002; Gould ve Ebdon 1999; Ministry of Culture of the Republic 
of Croatia 2006). 

Dijital varlık yönetimi açısından depolama uygulamalarında ise dijitalleştirme uygulamalarının 
işlevleri genellikle uzun süreli koruma çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda dijitalleştirme 
uygulamalarının işlevleri; 

•	 içeriğin yönetiminde kullanılan bilgi sistemindeki ciddi değişikliklerde, 
•	 içeriğin başka bir sisteme aktarılmasında, 
•	 içeriğin üretiminde, 
•	 orijinal kopyanın kullanımın sonlandırılmasında
•	 içeriği korumak için gereken kapasitenin dolması durumlarında başlamaktadır (Ministry of 

Culture of the Republic of Croatia, 2006). 
Dijital varlıkların yönetimi için gerçekleştirilen dijitalleştirme uygulamaları materyallerin iki 

temel formu için koruma sürecini kullanabilmektedirler. Bu çerçevede ilk yöntem olarak orijinal 
materyaller dijital kopyalarla yer değiştirilerek orijinal materyalin kullanımı, taşınması ya da diğer 
aktiviteler sırasında zarar görmesi engellenmektedir. İkinci bir yöntem olarak ise dijital kopyalar 
güvenlik için tutulan kopyalar olarak yer almakta ve böylelikle orijinal kopyanın zarar görmesi ya da 
kaybolması durumlarında kullanılabilmektedir. Dijitalleştirme işlemi orijinal materyalin korunması 
amacıyla yapılıyorsa üretilen dijital kopya orijinal materyalin yüksek kalitede orijinal kopya ile 
yer değiştirebilecek ve kullanım için kolaylıkla erişilebilecek bir düzeyde olması gerekmektedir. 
Eğer dijital kopyalar orijinal materyali tam olarak yansıtmıyorsa veya kullanım açısından zorluklar 
yaşanıyorsa dijitalleştirmenin koruma amacı tam olarak sağlanmamış olur (Ministry of Culture of the 
Republic of Croatia, 2006). Bu doğrultuda kurumlar dijital varlıklara yönelik olarak dijitalleştirme 
uygulamalarına başlarken oluşturacakları dijital kopyaların özelliklerini açık bir şekilde tanımlamalı 
ve teknolojideki gelişmeleri göz önüne alarak farklı sistemlerle uyumluluk sağlayacak formatları 
kullanmaları gerekmektedir.  Format uyumluluklarının yanı sıra dijital ortama aktarılan ya da dijital 
ortamda oluşturulan varlıkların yönetiminde dikkat edilmesi gereken önemli bir unsur da metadata 
tanımlamalarıdır. Özellikle Türkiye’de dijitalleştirme çabalarına yönelik bilimsel çalışmalar ve 
etkinliklerde dile getirilen bir sorun olarak görülen metadata tanımlamaları (Çakmak ve Yılmaz, 2012; 
Odabaş, Odabaş ve Polat, 2008) dijital varlıklara erişimin etkin bir biçimde sağlanması ve gerektiğinde 
yeniden kullanılabilmesi için gerekli olmaktadır. Literatürdeki çalışmalara bakıldığında da metadata 
kavramı daha çok elektronik ortamla ilişkilendirilerek; elektronik ortamda yer alan dokümanlara ve 
bilgilere yönelik olarak geliştirilmiş bir tanımlama aracı olarak görülmektedir. Daha geniş kapsamda 

ise bu kavramın fiziksel ya da elektronik bir materyal ile ilgili tanıtımsal bilgi veren ve materyali 
tanımlayan, açıklayan, yönetimini kolaylaştıran veya yerini gösteren bir bilgi olarak tanımlanmaktadır 
(Ergün, 2008). Yapılan tanımlamaların yanı sıra metadatanın elektronik ortamda yer alan varlıkların 
kimliklenmesinde en önemli araçlardan biri olduğu söylenebilir. 

 
Dijital Varlıkların Kullanımında Yeni Teknolojiler ve Veri İlişkilendirme
Gelişen web teknolojileri, dijital varlıkların yönetimine yeni bir boyut getirerek kullanıcılar 

tarafından daha etkin bir şekilde kullanılarak bilgi ihtiyacının karşılanmasını sağlamaktadır. Özellikle 
Web 2.0 teknolojilerinin getirmiş olduğu kullanıcı etkileşimli yapı (Özel ve Çakmak, 2010) kurumlar 
açısından da önemli bir yapı sağlamıştır. Bu çerçevede dijital varlıklar için yönelik etiketleme, 
yorum yapma, benzer nitelikteki unsurlarla ilişkilendirme, paylaşma gibi özellikler kullanılmaya 
başlanmıştır. Söz konusu özellikler bir yandan Web 2.0 uygulamalarının temel özelliklerinden olan 
kullanıcı etkileşimini güçlendirirken, dijital varlıkların yeni bilgi kaynaklarıyla ilişkilendirilmesi 
sürecine de katkı sağlamaktadır.  Örnek olarak bu yaklaşımları ilk olarak sanal dünya uygulamalarında 
(Second Life) karşımıza çıkmaktadır. Özellikle dijitalleştirilen materyallerin bu kanal aracılığıyla 
sergilenebilmekte ve metadata alanlarıyla kimlik bilgileri kullanıcılara sunulmaktadır. Panoramik 
fotoğraf teknolojilerine yönelik gelişmeler “sanal tur” uygulamalarını ortaya çıkarmıştır. Turizm 
ve kültürel miras ürünlerinin sergilenmesi açısından yeni bir teknoloji ve pazarlama unsuru olarak 
nitelendirilmektedir (Özdipçiner, 2010).  Özellikle sanal tur uygulamaları yeni bilgi kaynaklarının 
görüntülerle entegre edilmesini sağlayarak dijital varlıkların çok yönlü bir yapıdan kullanılmasına 
olanak taşımaktadır. Bu yönüyle de Web 2.0’ın bir uzantısı olarak nitelendirilen Web 3.0 (Internet Suite 
101, 2012) yapısının dijital varlıklarda kullanıldığı görülmektedir. Özellikle dijital varlıklara yönelik 
metadata tanımlamaları farklı bilgi kaynaklarıyla eşleştirmeleri gerçekleştirmede etkili olmaktadır.

 
Sonuç ve Öneriler

Dijital varlıklar gelişen teknoloji doğrultusunda ortaya çıkan yeni unsurlar olarak dikkati çekmektedir. 
Bu çerçevede kurumlar, kendi işleyişleri ve çevre ile olan etkileşimleri sonucunda bu varlıklara 
sahip olmakta; kurumsal iş süreçleri çerçevesinde yoğunlukla bu varlıklardan faydalanmaktadırlar. 
Aynı zamanda daha önce sahip oldukları varlıkları da dijitalleştirme uygulamalarından faydalanarak 
yeniden kullanıma sunmakta ve çeşitli koruma önlemlerini almaktadırlar. 

Dijital varlıkların yönetiminde ayrıca gelişen teknolojilere uyum çerçevesinde yeni web 
teknolojilerinin de sürekli olarak adapte edildiği, Web 2.0 özellikleri ile kullanıcı etkileşiminin en 
üst seviyeye çıkartıldığı görülmektedir. Diğer yandan Semantik Web ve Web 3.0 teknolojileriyle 
de özellikle sanal tur uygulamalarında faydalanıldığı böylece dijital varlıklara yönelik semantik 
ilişkilerin kurulduğu farklı varlıklar ve bilgi kaynaklarıyla ilişkilendirildiği görülmektedir. Kurumların 
söz konusu varlıklara yönelik metadata tanımlamalarını gözden geçirerek standart bir yapı kurmaları 
önemli olmaktadır. Bu noktada konuyla ilgili teknik altyapı geliştirmeleri, format uyumlulukları ve 
personel eğitimi farkındalık oluşturma açısından önemli gereklilikler olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Summary of paper

The paper deals with an important project implemented in the State Archives of Montenegro – 
Department Kotor Historical Archives. It is about digitization of one part of a very significant 
and considerable damaged archival fond: Records of the extraordinary governor of the Venetian 

Republic for Kotor and Albania (1684-1797). The archival fonds contains records created in the office 
of the Venetian authorities in this border area with Ottoman Empire and the old Montenegrin state.
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Digitization of the archival fonds ‘Records of the extraordinary governors for Kotor and Albania 
during the Venetian Government’, and its web publishing   

Introduction
In the Kotor Historical Archives, Department of the State Archives of Montenegro,1  the project of 

digitization of a very significant archival fonds „Records of the extraordinary governors for Kotor and 
Albania during the Venetian Government“, is being implemented. The project is financially supported 
by the Veneto Region from the funds intended for the preservation and presentation of cultural heritage 
created during the Venetian rule in Istria and Dalmatia.2 Two NGOs from Montenegro, i.e. Kotor, 
have applied on the competition of the Veneto Region for financing of projects in 2010, and again for 
the project in 2011: 1. Centre for the preservation and presentation of Kotor’s documentary heritage 
“Notar” – Kotor,3 and 2. Community of Italians of Montenegro – Kotor.4 The project leader is the 
organization “Notar”.

According to the Project activities the scanning and processing is planned 40 volumes of this 
archival fonds using the appropriate software. Otherwise, the archival fonds has 228 archival units 
(documents in bundles of various sizes).5 Due to the reduction of the project budget and delays in the 
payment by the donor – Veneto Region, “Notar” had to reduce certain items in the project proportionally 
to the approved sum, particularly those ones concerning quantity of documents planned for scanning, 
processing and publishing on the web. In the First phase of the project 17 folders (19 volumes) were 
processed and published. In the Second phase, according to the approved sum, additionally 12 folders 
will be processed. So, for now, through the First and Second phases, this archival fonds will be 
presented on the web portal with the description of 29 archival folders and with about 20.000 digital 
images. Two NGOs keep trying to find financial support for the digitization of all documents of this 
archival fonds.

About the Content and Significance of the Archival Fonds „Records of the extraordinary 
governor...“

The title of this archival fonds is: “Administrative and political records of the extraordinary 
governors of the Venetian Republic”6, with the signature ME DACG IAK UPM. It contains the records 
created in the office of the Venetian authorities,7 which was situated in Kotor from 1420 to 1797. 
1  See more: www.dacg.me. 
2 Announcement of the Regional Manager of the International Relations, Cooperation, Human Rights and Equal Opportunity Department, 
Regional Law No 15 from 1994, “Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta 
nell’Istria e nella Dalmazia” in the framework of its Regional Programme for the year 2010. (www.regione.veneto.it)
3 The Centre for preservation and presentation of Kotor’s documentary heritage - “Notar”, Kotor, is a non-governmental organization, founded 
in December of 1999. With the activities envisaged by the programme this organization has got the intention of acting professionally on expert, 
scientific and general public in Montenegro and abroad, with the scope of adequate appraisal of written sources and early printed material 
deposited within cultural institutions of the state, church and private archives and libraries. The Centre acts in the direction of stimulating the 
interest of international professional and scientific quarters for this kind of Kotor’s heritage, which has been inscribed on the UNESCO List of 
world cultural heritage since 1979. (www.cdknotar.org) 
4  See more: www.comunitaitaliana.me 
5 The value of the Project was estimated at € 51.302,00. However, the donor – Veneto Region first approved € 15.000,00 for the project in 2010. 
The funds were paid to the NGO “Notar” in two tranches during 2011 and the mid-2012. Both NGOs have applied for the contest of Veneto 
Region again in 2010 for the funding of projects which should be implemented during 2011. The donor has approved the amount of € 20.000,00 
for the Second phase of the same project at the beginning of 2012 and it will be paid in two rates too. Thus, the organization “Notar” continues 
now with the next phase (digitization of the next 12 folders). 
6 In Montenegrin language: Upravno-politički spisi vanrednih providura Mletačke republike (UPM) and in Italian: Atti del Proveditore 
estraordinario di Cattaro and Albania con la Sopraintendenza di Castel-Nuovo (See: Vodič kroz arhivsku građu sa sumarnim inventarima 
muzejskih i crkvenih fondova i zbirki, Kotor 1977, pp. 24-32). 
7 Boka kotorska, together with neighboring southern region and a part of Albanian coast, was a separate administrative unit of the Republic 
of Venice, called “Venetian Albania” (Albania Veneta). Venice reached the maximum extent of its overseas possessions Stato da Mar during 
1480s. Through the series of Venetian-Ottoman wars that followed from 1479 to 1573, the Venetian dominion in Adriatic Sea was seriously 
reduced. Venice lost in the south all of the Albanian cost keeping merely the area around Boka Kotorska (Perast, Kotor) and Budva. This area 
named Albania Veneta. (Miloš Milošević, „Boka Kotorska za vrijeme mletačke vladavine (1420 – 1797)“. (Manuscript of  PhD thesis), Zadar 
1974.)

Chronological limits of the archival fonds are from 1684 to 1797, namely until the end of Venetian 
rule in Dalmatia. The extraordinary governor8 for Kotor and Albania was managing the territory of the 
Boka kotorska Bay, including some other towns on the costal area (Budva, Paštrovići, Grbalj,) or its 
hinterland (Pobori, Maine, Brajići) of the present-day of Montenegro. For centuries, this region under 
the Venetian rule was the border area with the Ottoman Empire and the old Montenegrin state. 

In this area the borders between the two empires, Ottoman and Venetian, were being changed 
during the period of Venetian presence on the eastern cost of the Adriatic Sea. We will mention the 
geographical distribution of the borders in the period covered by the chronological limits of the archival 
fonds. One part of Boka kotorska Bay was conquered by the Ottomans in 1482, more precisely when 
the Turks occupied Herceg-Novi (Castel Novo), the town on the very entrance to the Bay. Their 
rule lasted for 200 years, until 1687, with short break between 1538 and 1539 when the town was 
overtaken by the Spaniards. After the Turkish conquest of Herceg-Novi, nearby town of Risan shared 
its destiny and it surrendered to the Ottomans, also remaining under the Turkish rule until 1687. In that 
period the small town of Perast was the border in the Boka Kotorska Bay between the Ottomans and 
the Venetian Republic. On the other side during the Fourth Ottoman-Venetian War, also known as the 
War of Cyprus, in 1571,9 the Venetian Republic being unable to defend the entire Adriatic coast, was 
forced to conclude a separate peace treaty with Ottomans granting them two towns, Bar (Antivari) and 
Ulcinj (Dulzigno). Thus, the village Spič became the southern boarder between the Ottoman Empire 
and the Venetian Republic, and this border remained there until 1787. 

The documents in this archival fonds are mostly of administrative, diplomatic, political and 
military character. Of the particular importance is the correspondence of Extraordinary Governor with 
Bailo, magistrates, Consuls, prelates and with the representatives of Turkish rule in Albania as well as 
with other ones situated in the towns of the Turkish part of Montenegro and in Bosnia and Herzegovina. 
There are also many very significant documents on the war conflicts between the united Christian 
states, headed by Republic of Venice, and the Ottomans, as well as Montenegro and Ottomans. The 
archival fonds contains the data related to activities of the Venetian Republic to organize the resistance 
against the Turkish military forces formatting the troops of brigands (hajduk) of Christian population 
escaped from the Turkish territories. In addition, there are data about epidemics, piracy, everyday 
activities of brigands, control of maritime and caravan trade activities in this part of the Adriatic Sea, 
negotiations between the Turkish and the Venetian authorities, intelligence service activities on the 
movements of the Turkish army in this area during several centuries, etc. There are also many records 
from judicial processes, health regulations and measures, in general from political and social life. 
Some folders contain the registers of terminations and mandates of extraordinary governors.

In addition, there are many documents about land ownership, as land registers on the surveys 
carried out in the territory of the towns of Herceg-Novi (Castel Nuovo) and Risan (Risano) when they 
were re-conquered by the Venetians, after being about two centuries under the Ottoman rule. There 
are many data on transfers of land ownership from the Turks to the Christian population (Venetian 
inhabitants) after the regaining Turkish territories, as well as about the population resettlement from 
the territories under the Turkish rule and the colonization of the Venetian territory on the East Adriatic 
zone, about the processes of land melioration, etc. There are many sales agreements and various 
documents on property and legal relations. In addition, it is known that Venetian Cadastres were 
formed in accordance with territorially changes in the whole of Dalmatia during the Venetian-Turkish 

8 The extraordinary governor represented the Venetian government, with the rector, situated at Kotor. This function was established in 
1684, and Extraordinary Governor acted like a permanent institution for resolving temporary ad hoc situation. During the Turkish presence 
in Herceg-Novi, there was the representative of  Venetian authority in this town – “superintendent” subordinated to the Extraordinary 
Governor at Kotor.
9 The historically famous battle of  Lepanto, which took place on the 7th of  October 1571 was recorded in the documents and the annals 
of  the inhabitants of  the Boka Kotorska, which participated in it and were prominent as a brave warriors. (Istorija Crne Gore, Knjiga treća : od 
početka XVI do kraja XVIII vijeka, Titograd, 1975, Vol. I, pp. 55-61).   

http://www.dacg.me
http://www.regione.veneto.it
http://www.cdknotar.org
http://www.comunitaitaliana.me
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wars, including this southern region. Supplementary documentation is preserved in Zadar (residence 
of the General Governor for Dalmatia) and in Venetia.10 

For all that, this archival fonds is the unavoidable source for thorough understanding of economic, 
political, social, cultural relations in this region during very turbulent history. The fonds represents 
very valuable source for demographic studies, especially documents from the period of Candia and 
Morean Wars, and not only in the area of Boka Kotorska Bay, but also in wider region that belongs 
nowadays to various states: Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Albania. 

Figure 1: From the Land Registries on surveys carried out on the territory of Herceg-Novi and 
Risan, 1704 (ME DACG IAK, UPM CC)

The documents in this archival fonds are mainly written in Italian languages, but there are many 
in Old Slavic and Turkish languages (written in Cyrillic and Ottoman alphabet). 11

Selection of suitable software tools for processing historical archival material preserved in Kotor 
and Montenegro 

In the Kotor Historical Archives,12 which has been one of departments of State Archives of 
Montenegro since 1992, stores the documentation dating back to the year 1309. The majority of 
the archival material was created during the presence of Venetian government in this area of the 
Boka Kotorska Bay. Unfortunately, the State Archives of Montenegro does not use any software for 
processing of its archival material. About twelve years ago, the State Archives of Montenegro in 
cooperation with the Faculty of Mathematical Science of Montenegro, created the information system 
for the Archives (ARHIS), which has unfortunately never been implemented.13 Few years ago, the State 
Archives has developed cooperation with the Croatian State Archives trying to test and implement the 
pilot project of their information systems (ARHINET), but without concrete results up to now. 

10  From the very first cadastre from 1421 through the surveys of  territorial gains of  Cyprus War (1570-1573), War of  Candia (1664-1669), 
Morean War (1684-1699) and so called Small war (1716-1718) until the establishing of  Grimani’s cadastre, Venetian Republic was recording 
all the territorial, demographical and land-property changes in the land of  Dalmatia. (See more: Mirela Slukan-Altić, „Povijest Mletačkog 
katastra Dalmacije“, Arhivski vjesnik, Zagreb 2000, vol. 43, pp. 171-198.)
11 Usually, the representatives of  the Turkish rule wrote documents in Old Slavic language in Cyrillic alphabet with Turkish seals and 
signature.
12 About Kotor Historical Archives and its holdings visit: http://poincare.matf.bg.ac.rs/iak/iak.htm. 
13 Snežana Pejović, “Information sciences and historical archives”, Atlanti 1-2/2003, Maribor, 89-99.

Taking into account the fact that the oldest documentary heritage of the whole of Montenegro is 
stored exactly in the archives and libraries in Kotor, the NGO “Notar” from Kotor was looking for the 
possibilities to find and implement suitable software for the processing of these holdings. It is important 
to emphasize that the documentary heritage preserved in Kotor and Boka Kotorska was created mostly 
during the four centuries of Venetian rule and it is written in Latin and Italian languages, i.e. Venetian 
dialect. However, during the presence of other states in this area the administrative language was 
Italian too. Therefore, our documentary heritage is similar to the one created in Veneto Region and 
Dalmatia during the centuries of common political system and destiny. So, we were trying to find 
software designed for similar archival material and we were looking for it with the Italian producers. 
Soon, we found the information about the Arianna programme, a product of the Italian company 
“Hyperborea” from Pisa14, first on the Internet and then we decided to ask them for collaboration.  

In addition to the historical material in Kotor Historical Archives, in Montenegro, in other towns, 
a lot of historical archival material is preserved too, in other state and church institutions and private 
collections, which should be processed by using the new technologies. That is why we thought it 
would be good if the program Arianna3 and AriannaWeb could be presented to all potential users in 
Montenegro. Thus, in May 2009 NGO “Notar” organized the presentation of Hyperborea’s products 
and services in Kotor.15

About Arianna3 and AriannaWeb, software for archival sector

Arianna3 and AriannaWeb are the software tools that the Italian company “Hyperborea s.r.l.” 
produces with long time experience, for the need of the archival sector (created in 2000)16. They 
are produced within the one out of three Business units in “Hyperborea” – the unit named “Cultural 
Heritage” involved in the accomplishment and supply of software and services for archives, museums 
and libraries. The software has been installed and used in more than 300 historical archives, private 
and public, around Italy. 

Arianna3 is the software tool for the description, arrangement and indexing of archives. It 
is a modular application that operates respecting the international ISAAD (G) and ISAAR (CPF) 
standards.17 Arianna3 exploits evolved technologies such as the XML/EAD standard,18 which 
guarantees the interoperability with other kinds of systems and software. It is a product which performs 
archival operations for every type of archives and for realization of different finding aids. This software 
possesses adaptability to different archival realities and to different context as well as systematic use 
of control dictionary. When it comes to the description process in terms of functionalities the software 
has the following features: duplication of similar typologies, customizable interface, and contextual 

14 “Hyperborea” from Pisa, Italy, is a company that operates since 1995 in the ICT sector, applying computer technologies to the 
environment and cultural heritage fields. “Hyperborea” offers for the cultural heritage sector its products, solutions and services: the 
application fields are historical and repository archives, museums and libraries. (http://www.hyperborea.com)
15 “Digitization and valorization of  cultural heritage: tools, methods, technologies (archives, libraries, museums)” is the name of  the 
information-educational workshop organized by the Italian companies: Metis system from Rome, (http://www.metis-group.com), 
M.I.D.A. Informatica from Bergamo (http://www.midainformatica.it), the Hyperborea from Pisa, and NGO “Notar” from Kotor, 
in May 2009, at Kotor. (See more: http://www.cdknotar.org/en/news/83-radionica-o-digitalizaciji-kulturnog-nasljea-u-kotoru.html. 
(Consulted: August 22nd 2012). 
16  The software tools have been developed in a scientific context, in the “Scuola Normale Superiore” of  Pisa, and after that they have been 
transformed in concrete products for the marketplace. Thus today they represent the guarantee of  quality of  the products that reflect the 
aim to apply the IC technologies to the cultural heritage sector, in particular to the archival field (historical archives). 
17  ISAD (G) General International Standard Ar chival Description, 2nd ed. (http://www.ica.org/10207/standards/isadg-general-international-
standard-archival-description-second-edition.html); ISAAR (CPF) International Standard Archival Authority Records for Corporate bodies, Persons 
and Families, 2nd ed. (http://www.ica.org/10203/standards/isaar-cpf-international-standard-archival-authority-record-for-corporate-
bodies-persons-and-families-2nd-edition.html). Consulted August 22nd 2012
18  EAD – Encoding Archival Description, Version 2002, (http://www.loc.gov/ead) Consulted: August 22nd 2012; 
“Descrizione archivistica codificata”, Dizionario dei marcatori, Versione 2002, a cura di Giovan ni Michetti, [Roma], ICCU, 2005. (http://www.
archivists.org/saagroups/ead/resources/ead2002cookbook/EAD2002cookbook.pdf). 

http://poincare.matf.bg.ac.rs/iak/iak.htm
http://www.hyperborea.com
http://www.metis-group.com
http://www.midainformatica.it
http://www.cdknotar.org/en/news/83-radionica-o-digitalizaciji-kulturnog-nasljea-u-kotoru.html
http://www.ica.org/10207/standards/isadg-general-international-standard-archival-description-second-edition.html
http://www.ica.org/10207/standards/isadg-general-international-standard-archival-description-second-edition.html
http://www.ica.org/10203/standards/isaar-cpf-international-standard-archival-authority-record-for-corporate-bodies-persons-and-families-2nd-edition.html
http://www.ica.org/10203/standards/isaar-cpf-international-standard-archival-authority-record-for-corporate-bodies-persons-and-families-2nd-edition.html
http://www.loc.gov/ead
http://www.archivists.org/saagroups/ead/resources/ead2002cookbook/EAD2002cookbook.pdf
http://www.archivists.org/saagroups/ead/resources/ead2002cookbook/EAD2002cookbook.pdf
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help online. Its advantages are: the data model helps the archivist, fast description of activities and 
the result is more correct and uniform. There is logical and physical structure. When we are talking 
about arrangement of archives using this software, it gives opportunity to modify in every way the 
tree representation, than it is possible to manage the whole work at any time, to perform automatic 
arrangement of archival unit with different criteria, to manage critical and unordered situation, and 
to arrange in a virtual way without doing lots of operations. Regarding the process of indexing, there 
are two opportunities: simple index (based on index entries – people, Corporate bodies, places – 
available in all units of description: typologies, roles and occupation) and complex index (based on 
typologies of People, Corporate body, Place). What are functionalities of this operation: facilitate 
detection of entries, automatic amalgamation of the same entries, lots of functionalities to support 
the normalization. The main advantages are that it is possible to choose the type of index, simple o 
complex, and it is possible to make complex index in a fast way. Finally, it should be underlined that 
Arianna3 uses a tree representation to virtually reproduce the structure of archive; moreover through 
the topographic map the user can always see the physical collocation of documentation. 

AriannaWeb is a tool that enables the interactive publication of archival database on the Internet. 
It is software strictly related to Arianna3, but AriannaWeb can manage database produced with 
several archival tools: it uses the XML/EAD standard to preserve and maintain for a long time the 
documentation in a digital format. AriannaWeb is a web application created for the on-line integrated 
publication of archival descriptions and images, E-gallery19, software for the fruition of artistic and 
cartographical heritages on the Web to publish and consult in Internet the archival descriptions and high 
resolution images, by guaranteeing any user or enterprise the possibility of preserving, valorization 
and managing documentary heritages of historical archives.

AriannaWeb’s interface reproduces an archival structure, allowing a rapid navigation through 
the preserved material: it presents the archival descriptions in a contextualized way, it provides rapid 
researches through a “Google-like” engine and it allows the visualization of high-resolution images 
associated with the archival description. Under the technological point of view the adoption of the 
XML/EAD standard and the integration of the open source solution IIPImage20  for the visualization 
of images, make AriannaWeb a vanguard technology for its sector. 

After above-mentioned presentation in Kotor, by shown interest of experts from Montenegrin 
institutions, state and church ones, which are dealing with archival, library and museum material, 
we were encouraged to take on a work of translation of the software Arianna3 in the Montenegrin 
language to enable its use for Montenegrin archives.  

Experiences on the Montenegrin language translation of Italian software Arianna3
 In order to use the Italian software to process the documents in Montenegro, it was necessary to 

make its translation in Montenegrin language. Thus, a cooperation agreement was signed between the 
company “Hyperborea” – Pisa and the organization “Notar” – Kotor. Essentially, this work was an 
introduction of the common project of digitization that would be done in future with the provision of 
some financial support.

The Montenegrin translation of the Italian software for archival sector represents an important 
meeting between two different archival traditions, the Italian and the Montenegrin one, under the 
technical and conceptual point of view. Under the technical point of view all the software interface 
elements have been translated to allow the complete use of the Montenegrin language. Under the 
conceptual point of view the way of operating and the archival concepts have been exported, examined 
and used. This work also represents an important evolution for the spreading of software outside the 

19  See: http://www.e-gallery.it 
20  http://iipimage.sourceforge.net . Consulted: August 22nd 2012.

Italian context that was one of the goal of the company “Hyperborea” to underline Arianna3 and 
AriannaWeb‘s internationalization. 

According to the cooperation agreement, the translation was entrusted to me. Before I have started 
with the work on the translation, it was necessary to become more familiar with the programme of 
Arianna3. Thus, I spent several days in the company “Hyperborea” in Pisa. My training was done on 
the program in Italian language and also description of two fonds from Kotor Archives which were 
used as an example to insert, were also translated into Italian. It limited my ability to fully master the 
technique of including the data and to observe all the advantages and disadvantages of the programme 
when it comes to implementation in our archives.

The next phase of the work was to input all the words and sentence into Excel sheets, which was 
done in “Hyperborea”. The colleagues who worked on it say it required a lot of effort and time. At the 
same time, with this translation, a short version of the handbook needed to be prepared, which was 
also supposed to be translated. However, only the programme in Italian language and drawn words and 
sentences in Excel, in Italian and English versions was available at the beginning of the translation.

The translation in Montenegrin was generalized for many things, with the use of many synonyms. 
During the work I found that the terms and phrases in the Italian version were partially or completely 
different from the translation into English. So, I had to decide whether to translate the Italian text, or 
the English one. However, it was difficult out of context to determine which cases, gender, plural o 
singular and similar, you had to use, characteristics which are in our language very important.

 ITALIANO ENGLISH CRNOGORSKI ANNOTATIONS

1

a seconda delle dimensioni 
dell’archivio questa 

operazione può richiedere 
anche diversi minuti

according to database 
dimensions this operation 
may take several minutes

zavisno od veličini baze 
podataka ova operacija 
može oduzeti nekoliko 

minuta

 

2 a testo libero full text search pretraživanje čitavog teksta  

3 abilita enable omogući  

4 adatta alla finestra fit to window prilagodi prozoru  

5 backup backup napravi rezervnu kopiju  

6 cambio fase di vita per le 
unità archivistiche

change lifecycle of  archival 
units

promjena životnog ciklusa 
arhivske jedinice  

1383
voci d’indice completo 
(solo voci d’indice non 

collegate)

index entries complete (not 
linked index entries only)

puni indeks unosa (samo 
nepovezani indeksi unosa)  

Figure 2: An example of the translation of the software

http://www.e-gallery.it/
http://www.e-gallery.it
http://iipimage.sourceforge.net
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After I did the translation into Montenegrin, we decided to prepare the versions in Latin and 
Cyrillic letters, because both of them are used in parallel in Montenegro. Moreover, with the small 
intervention in expressions and dialect, the translated programme Ariann3 can be used in the former 
Serbo-Croatian language are. 

ITALIANO ENGLISH
CRNOGORSKI 
Latin letter

CRNOGORSKI 
Cyrillic letter

1

a seconda delle 
dimensioni 
dell’archivio questa 
operazione può 
richiedere anche 
diversi minuti

according 
to database 
dimensions this 
operation may 
take several 
minutes

zavisno od veličini 
baze podataka ova 
operacija može 
oduzeti nekoliko 
minuta

Зависно од величине 
базе података ова 
операција може 
одузети неколико 
минута

2 a testo libero full text search
pretraživanje čitavog 
teksta

Претраживање 
читавог текста

3 abilita enable omogući Омогући

4 adatta alla finestra fit to window prilagodi prozoru Прилагоди прозору

5 backup backup
Napravi rezervnu 
kopiju

Направи резервну 
копију

6
cambio fase di 
vita per le unità 
archivistiche

change lifecycle of  
archival units

promjena životnog 
ciklusa arhivske 
jedinice

Промјена животног 
циклуса архивске 
јединице

1383

voci d’indice 
completo (solo 
voci d’indice non 
collegate)

index entries 
complete (not 
linked index 
entries only)

Puni indeks unosa 
(samo nepovezani 
indeksi unosa)

Пуни индекс уноса  
(само неповезани 
индекси уноса)

Figure 3:  The translation in Latin and in Cyrillic letters version

It will be useful to mention some difficulties which I was faced with during this work on translation:
•	 The programme in Italian and drawn words and sentences in Excel, (in Italian and English 

versions), were available in two completely separate formats. 
•	 During the work I found that the terms and phrases in the Italian version were partially or 

completely different from its translation into English. 
•	 Problems to separate the terms that were purely IT terms from the archival ones. 
•	 For translation of IT terms one should find and provide appropriate special dictionary. 

Unfortunately none exists in Montenegro yet, so I used some glossaries published in Serbian and 
Croatian languages.21 

•	 Lack of archival terminology glossary in Montenegro, but also in our environment, in the 
former Serbo-Croatian language area. 

•	 Problem to find adequate word in Montenegrin for IT terms, to avoid widespread overuse of 
Anglicism in a computer language in Montenegro.    

21 Microsoft’s “Computer Dictionary“, Belgrade 2003; Informatički rječnik za školu i dom. Engleski-hrvatski, Rijeka 2006; Also they were used: A 
Dictionary of  Computing. Fourth edtion, Oxford : New York, 1997; Dictionary of  Archival Terminology : English and French; with equivalents in Dutch, 
German, Italian, Russian and Spanish = Dictionaire de terminologie archivistique / ed. by Peter Walne, 2., rev. ed., München; New York; London; 
Paris: Saur, 1988.; Rječnik arhivske terminologije Jugoslavije, Zagreb 1972.

•	 When the translation was inserted into the program by “Hyperborea”, only then it was possible 
to see exactly what should be changed or refined in translation. (Certain parts of the texts in translated 
version were remained unchanged, i.e. in Italian language, despite of easiness for user of programme 
to automatically change language by copying of appropriate files to the programme installation. For 
example, many drop-down menus, some titles, etc. usually those ones for automatically insertions…) 

It is clear that the translation of the programme Arianna3 is very complex job and it should 
be successive teamwork of archivist or archivists – translators and programme creators, as well as 
their already experienced users – Italian archivists. However, this was a pioneering job in the field of 
archival profession not only in Montenegro but in the wider area and it drew the attention of many 
experts in archival profession, but also those ones from the filed of computer science.22 

It should be emphasized that the translation of software AriannaWeb has not been done for now. 
We hope that it will be done through further cooperation between the organizations “Notar” and 
“Hyperborea”, when we find an adequate financial support.

Applying of software Arianna3 and AriannaWeb on the archival material of the Kotor Historical 
Archives

Since we provided partially the funds for the project of digitization of archival fonds in Kotor 
Historical Archives23 from the donor – Veneto Region, we engaged two companies from Italy as 
our collaborators, without which we could not perform the project. They are: already mentioned 
“Hyperborea” from Pisa and “M.I.D.A Informatica” from Bergamo.24 We have to underline that in 
Montenegro there are no similar companies or IT specialists capable of offering programmes and 
services in the field of digitization of cultural heritage, especially archival material. Thus, together with 
two Italian companies, the project of two NGOs from Kotor, named: “Digitization of the archival fond 
‘Records of the extraordinary governors for Kotor and Albania during the Venetian Government’, and 
its web publishing”, started being implemented in September 2011. All Project stages were performed 
in both, i.e. in Montenegrin and Italian languages. 

During the Project implementation (First and Second phases25) the next activities have been being 
preformed:

22  Archivist Snežana Pejović gave a lecture on the Autumn Archival School in Trieste in November 2009, organized by the 
International Institute for Archival Science Trieste, Maribor (IIASTM). It is the post graduate training course. That year it was on 
the issues relating to the archives in the 20th century (1900-2000), professional aspects and technical-scientific aspects. (See more: 
http://www.iias-trieste-maribor.eu/index.php?id=78&L=1. Consulted: August 25th 2012.); Snežana Pejović, Arianna3 and AriannWeb. 
Software Tools for the Archival Sector, Lecture held on the Fifth SEEDI Conference: Digitization of cultural and scientific heritage 
Digitization of cultural and scientific heritage, Sarajevo - Bosnia and Herzegovina, May 19-20, 2010 (See more
http://seedi.ncd.org.rs/events/SEEDI2010_presentations/May19/%5B23%5D%20Snezana%20Pejovic%20-%20Arianna%203%20
and%20AriannaWeb,%20software%20tools%20for%20the%20archival%20sector/Snezana%20PEJOVIC%20presentazione_
sarajevo_snezana%20korekcija%20FINALE.ppt#256,1) Consulted August 25th 2012.
23 See more footnote No 4.
24 http://www.midainformatica.it. The company was founded in 2000. The field of work in which “M.I.D.A Informatica” gained 
more experience is digitization, cataloging, archiving and promotion of cultural heritage. Its special offer is turnkey projects including 
all aspects of a project: organization and methodology, either the digital recording of cultural heritage or indexing of it. “M.I.D.A 
Informatica” uses professionals for recording and acquisition of digital images, recording always is performed at the client, the 
processing of digital images in client’s office is always under the supervision of M.I.D.A’s qualified personnel. The company acquired 
the certification from 2005, UNI EN ISO 9001:2000, specified for the process of a computerized cataloguing of cultural heritage and 
its presentation. They have developed “E-Gallery”, which is an intranet/internet application that enables the on-line publication and 
visualization of very high resolution images; it also provides a link to pre-existing cataloguing databases. In addition, they made a 
specific product for video-referencing of bound books MidaBook, system that is able to present any kind of digitalized publication in 
a “virtual-book” format. 
25 Veneto Region approved the grant for the Second phase of the Project – “Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 82 
del 20. 10. 2011” (published under BUR n. 87, November 22nd 2011). They performed of payment of the first tranche in May 2012, 
with the new determined term for the project finalization: April 30th 2013. Thus, the Project is still in progress. 

http://www.iias-trieste-maribor.eu/index.php?id=78&L=1
http://seedi.ncd.org.rs/events/SEEDI2010_presentations/May19/%5B23%5D Snezana Pejovic - Arianna 3 and AriannaWeb, software tools for the archival sector/Snezana PEJOVIC presentazione_sarajevo_snezana korekcija FINALE.ppt#256,1
http://seedi.ncd.org.rs/events/SEEDI2010_presentations/May19/%5B23%5D Snezana Pejovic - Arianna 3 and AriannaWeb, software tools for the archival sector/Snezana PEJOVIC presentazione_sarajevo_snezana korekcija FINALE.ppt#256,1
http://seedi.ncd.org.rs/events/SEEDI2010_presentations/May19/%5B23%5D Snezana Pejovic - Arianna 3 and AriannaWeb, software tools for the archival sector/Snezana PEJOVIC presentazione_sarajevo_snezana korekcija FINALE.ppt#256,1
http://www.midainformatica.it
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1. Control of each folder of the archival fonds in order to make a detailed description.
2. Cataloguing of all folders in Montenegrin, using the translated version of the software Ariann3.
3. Translation of the archival descriptions and inventories in Italian language and carrying out of 

cataloguing by the original (Italian) version of the software Arianna3. 
4. Digitization of documents from 29 folders26 (about 21.000 digital images).
5. Publishing on web of description of folders (in both languages) with setting up digital images 

of documents (Graphic Personalization; Creation of Metadata; Pyramid-based images processing; 
Hosting).

6. All other activities necessary for the project implementation. 

1. Control of each folder of the fond in order to make a detailed description
In the framework of this activity we preformed preparatory jobs – control of all 208 folders, i.e. 

228 volumes (current condition of the documents inside each volume, the exact number of documents, 
number of unbound documents inside the each volume, notes on damages of documents and ligatures, 
collection of all other relevant data to make description according to archival standards).

The next step was common revision of the archival fonds in accordance with the needs for computer 
processing by software Arianna3 and AriannaWeb (data about the location of fonds, condition of 
its arrangement, existence and type of finding-aids, authors of finding-aids, restoration, integrity of 
archival fonds, omissions and errors in archival signatures, disorder of physical location of folders and 
documents, type of bindings and kinds of damages, situation with preservation of documents, etc. Also 
we controlled some other data like the names of extraordinary governors and other representatives of 
Venice administration, amount of documents written in other languages, like Old-Slavic or Turkish 
ones, etc.)

2. Cataloguing of all folders in Montenegrin language using the translated version of the software 
Arianna3  

After the performed analysis, we made the description of entire fonds and each separate volume 
recording all necessary characteristics, in order to be able to implement the computer cataloguing, 
defining the use of controlled vocabularies and customizing the user interface of the software for 
the description and arrangement, Arianna3, in Montenegrin and Italian versions. In the first place 
we created an ad hoc database and then we elaborated the logical tree to represent the sorting of 
the archival fonds. Subsequently we started with inputting the information about archival units in 
Montenegrin language. The model of description provides the following data entry: Cataloguing of 
fonds (title, chronological limits, quantity of archival units and linear meters, name of creator, name 
of holder, description of content, description of documentation: proprieties of material, location, 
condition of preservation, finding-aids); Cataloguing of logical aggregation (type of aggregation: 
series, category..., chronological limits, quantity of archival units); Cataloguing of archival units 
(reference code, collocation, chronological limits, proprieties of material and description of ligature 
and condition of documentation, numbering and survey of quantity of document, title of archival unit, 
indexing of the names of governors with chronological data, condition of preservation with data on 
restoration interventions, existing finding-aids, names of authors of finding-aids, characteristics of 
document, languages, letters, location).    

3. Translation of the archival descriptions and inventories in Italian language and carrying out of 
cataloguing by use of the original (Italian) version of the software Arianna3

26  In accordance with the approved funds for the First and Second phases of  the Project, we specified the total number of  archival folders 
(17 + 12) for processing. 

The Italian translation of the cataloguing was performed by two archivists-translators27 during the 
phase of description made in Montenegrin language, so working together we could quickly proceed 
and integrate archival and linguistic remarks having immediately feedback in both languages. With 
those activities we enabled that data from important archival fonds to be consulted by wider circle of 
researchers from different countries.

During the data entry, three archivists from Kotor Historical Archives modified and improved 
existing translation of Arianna3 in Montenegrin languages, perceiving through the software 
implementation in practice, all deficiencies in the first version of the translation. They put the corrections 
in Excel sheets and the IT specialists from “Hyperborea” should insert them in Montenegrin version 
of software Arianna3. 

  

Figure 4: Cataloguing in two languages, Montenegrin and Italian archivist working side by side 
(in Kotor Historical Archives)

Figure 5: Cataloguing by Montenegrin version of Arianna3 

27  The translation of  all description data of  the archival fonds first made in Montenegrin into Italian was performed by archivists from 
Kotor Historical Archives: Snežana Pejović, Jelena Strahinja and Joško Katelan, with the ongoing consultation and assistance of  the 
archivists from “Hyperborea”, Angela Fuggi. 
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Figure 6: Cataloguing by original version of software with data translated in Italian 

4. Digitization of documents

The “M.I.D.A Informatica” experts are carrying out the digital image acquisition in the Kotor 
Historical Archives. For this purpose they use the scanner planetarium Metis DRS 5070 Book.28 

 Figure 7: Scanner Metis DRS 5070 Book

We shall mention the several basic activities in the process of digitization:
1. Preparation activities (control of the space intended for scanning in consultation with the client: 

security of space, presence of possible sources of vibration, interference caused by lighting, access to 
the space, its capacity, provision of free access for the M.I.D.A’s staff during the working hours, than, 
transport and installation of the scanner, its configuration and calibration, installation and configuration 
of the workstation and storage media).

28  This is a product of  the company Metis System from Roma (http://www.metis-digital.com). The scanning system of  DRS 5070 Book is 
equipped with a sensor that allows a professional optical native resolution of  400 dpi on entire format, just exceeding 50x70 cm. Among the most 
important features is the lighting system SynchroLight, active only during the scanning process. It is suitable for old and fragile books with limited 
opening angle and without using the glass. This is enabled through the integration between the software, the book cradle, a special accessory and 
the DRS specific optical and light design. See more: http://www.metis-digital.com/English/Products/PDF/DRS%205070/Brochure/index.html. 
(Consulted: August 28th 2012).

2. Ordinary activities of digital image acquisition and control of the work that are in progress 
(carrying out of a routine maintenance scanner calibration, every scanning is always preceded by a pre-
scanning in order to optimize the parameters of the image like exposure, contrast, gamma, highlights, 
etc. In the case of particularly sensitive material or its bad preservation state, documents are digitized 
without contact with the crystal. “M.I.D.A” applies whole series of actions in order to avoid damage 
of documents).

3. Periodic transfer of acquired data, completion of digital acquisition and closing of the workplace 
(digital copies acquired up to that moment are sent to the Image Elaboration Centre of Bergamo, but 
only after previous verifying if the back-up copy of data to be sent is present at the workstation. The 
transport service is entrusted to specialized couriers to deliver data disks properly packed to Bergamo 
where the data are imported to the local conservation system checking if the files TIFF 6.0 are valid. 
Every image should be opened and controlled and when they are sure that the digital copy is correct, 
than the back-up copy at the workstation will be cancelled. The scanner remains installed until they 
finished controlling each digital copy).

4. Post-processing and production of pyramidal format (the image processing using Adobe 
Photoshop CS4 and the subsequent updates under the procedures defined by an Adobe Certified Expert 
Consultant; the color management system based on the profiles of the International Color Consortium 
– ICC is used; the process of converting the format from file Master TIFF to format TIFF Pyramid is 
carried out; before making the compressed version of the images, the tests are done to indentify the 
most appropriate compression parameters for obtaining the compactness, quality and readability of 
images).

5. Indexing and metadata compilation. For metadata creation XML/MAG (Administrative 
Metadata Management) is used, conformed to the international standard, in this case, the version 2.0.1. 
The software AriannMag 29 is used for indexing. 

6. Website hosting service and storage of images. 

Only the first two phases are performed at the premises of the client, while others are carried out 
at the headquarters of the company M.I.D.A. in Bergamo.

Final results of digitization and web publishing of archival fonds from Kotor Historical Archives

As we have already explained, the work of the implementation of the Project will last until the 
April 30th 2013, when two NGOs from Kotor have to submit narrative and financial report to the donor, 
Veneto Region. We finished the First stage of the Project in February 28th 2012.30 Within the Second 
phase of Project we plan to make the digital image acquisition for the next 12 archival folders (about 
9.000 images), to process and set up the rest of digital images from the First phase on web and to refine 
and correct the translation of Montenegrin version of Arianna3. 

The final result of the Project, which is the first project of this kind implemented in Montenegro, 
you can see if you visit the Internet address: http://arhivkotor.hdue.it. The performed cataloguing was 
published on the web in both languages, through the software platform AriannaWeb with custom 
graphics. 

Thanks to this project, all researchers and other visitors of the Internet are able to browse the 
data on a very important period of historical events in this part of the Mediterranean, through original 
documents and information from archival fonds. The documents are available in high resolution 
with the possibility to be enlarged. The programme offers the opportunity for the opening of every 

29 MagMaker , the product of  “Hyperborea” is recognized by the Central Institute for the Union Catalog (ICCU) of  the Ministry of  
Heritage and Culture of  Italia.
30  It was announced in “Hyperborea’s” special web site:  http://www.ariannaonline.it/web/arianna/76. 

http://www.metis-digital.com
http://www.metis-digital.com/English/Products/PDF/DRS 5070/Brochure/index.html
http://arhivkotor.hdue.it
http://www.ariannaonline.it/web/arianna/76
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digital image in a separate window facilitating thus the transcription of sometimes extremely illegible 
handwriting and damaged parts of the text. 

The significance of this project is not only the enabling of easier access to archival material kept 
in Montenegro, but also with the digitization of this quite damaged archival fonds we implemented the 
measures of its protection.

Figure 8: Inventory of the archival fonds in Montenegrin

Figure 9: Inventory of the archival fonds in Italian 

Figure 10: Inventory and digital image of document

Figure 11: Enlarge digital image of document opened in the separate window. In the right 
corner: the frame for reading the certain part of enlarged document
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ABSTRACT:

The archival materials contained in Hajji-Sinan’s tekke holdings make part of the Oriental 
collection of the Historical Archive Sarajevo. The documents have been archivistically processed and 
arranged, and the materials encompass the period from 1592 to 1945; 31 archival boxes; 3.1 meters in 
length; languages: Turkish, Arabic, Persian and Bosnian; alphabet: Arabic and Latin.

The Project of digitalization and microfilming includes the entire archival materials of Hajji-
Sinan’s tekke holdings, which contain over 30,000 pages of written materials. The holdings contain 
manuscripts originating from the Ottoman period, which are the oldest and most valuable part of 
the holdings, as well as printed books, gathered in the tekke from its foundation, and documentary 
handwritten materials (silsile-namas, hilafet-namas, etc.).

 
This project will significantly help us protect the handwritten and printed materials of the 

mentioned holdings, which present a very valuable source for researching the history of Sarajevo and 
it wider surroundings, particularly considering the fact that the holdings contain some rare written 
materials that cannot be found in other similar institutions in either Bosnia and Herzegovina or the 
region. We are of the opinion that this cultural and historical treasure, which makes part of the common 
cultural heritage of South-East Europe, needs to be protected and preserved as much as possible, 
particularly since it is not being held in the entirely adequate conditions, nor has it been adequately 
treated and addressed in public.

             
The stated materials present the object of everyday researches, and they are available to researchers. 

Due to the manual usage, age and condition the original materials are in, they are in constant danger 
of further damage. Therefore, the electronic – and particularly microfilmed – recordings of the 
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materials would enable us to protect the Hajji-Sinan’s tekke holdings in an adequate manner. Digital 
recordings on the electronic carriers, such as compact discs, would in most cases fulfill the demands 
of the researchers, enable a more efficient cooperation in the exchange of the documents with similar 
institutions in the country and throughout the region, and we would achieve the main goal of this 
project, i.e. we would be able to protect these rare and valuable materials from manual usage and 
further devastation.

  
Creation of quality archival software, in accordance with the international standards for the 

description of the archival materials, holdings and collections is currently underway. In that way, the 
digitalized materials will be made available to researches via Internet as well. 

For start, the archivists in the Historical Archive Sarajevo have prepared a digital inventory of the 
mentioned holdings, in MS Excel, applying the scientific transcription for the texts written in Arabic 
letters, with the aim to make the IT technicians’ job easier.

Keywords: 
Tekke, archival holdings, documentary files, manuscripts, digitalization, microfilming, protection 

and usage of archival materials, common cultural heritage;

Hadji Sinan’s tekke in Sarajevo – history
One of the orthodox dervish orders in Bosnia and Herzegovina, Serbia, Macedonia and Kosovo 

was Kadiria order, which had its centers in almost every major city in the mentioned regions. In 
Bosnia and Herzegovina, Kadiria tekkes existed in Sarajevo, Travnik, Jajce, Zvornik, etc. Kadiria 
tekkes in Bosnia and Herzegovina were mostly founded during 16th and 17th centuries, when the order 
was spreading in Anatolia and Rumelia, Syria, Egypt and other provinces of the Ottoman Empire. 

Foundation of Silahdar Mustafa-pasha’s (Hadji Sinan’s) tekke in Sarajevo, in mid-17th century – 
sometime between 1638 and 1640 – was particularly significant for expansion of the Kadiria order. 
At the same time, the tekke represents a valuable monument to Ottoman – Turkish architecture in 
Sarajevo.1 Tekke is placed in the Northern part of Sarajevo. According to one legend, the tekke was 
built by a rich merchant form Sarajevo, Hadji Sinan-aga, on the recommendation of his son, Silahdar 
Musrafa-pasha, upon request from the sultan Murat IV. The legend goes that the sultan Murat IV 
summoned his vizier, Silahdar Mustafa-pasha, and asked him whether he knew if there was some 
major city in the Ottoman Empire without a tekke. Vizier replied that that city was Sarajevo, which 
did not have a tekke of the kind the sultan would like, i.e. the one that would not only have the zikr 
performed in it, but that would also host travelers and dervishes. Following Silahdar Mustafa-pasha’s 
advice, sultan sent a ferman to Hadji Sinan-aga and enough money to build a tekke.2 

However, according to another legend, the tekke was built by Silahdar Mustafa-pasha himself, in 
the name of his father, Hadji Sinan-aga. That is probably the reason that, in the official documents, the 
tekke is referenced to as Silahdar Mustafa-pasha’s tekke.

Even though frequent conflagrations and wartime devastations in and around Sarajevo had 
wrought destruction in the area throughout centuries, tekke, having been built of stone, resisted a total 
destruction, which enabled it to preserve, in the most part, the original appearance and arrangement 
of rooms. It is known that it was partially burnt down in the Great fire of 1697, caused by the attack 
of Eugene of Savoy on Sarajevo. Moreover, it was significantly damaged during bombardment in the 

1  Džemal Čehajić, Derviški redovi u Jugoslovenskim zemljama sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu, Orijentalni institut u Sarajevu, 
posebna izdanja XIV (Dervish orders in Yugoslavian countries, with particular focus on Bosnia and Herzegovina, Oriental Institute in Sarajevo, 
special editions XIV), Sarajevo, 1986, p.123;
2  Ibid, pp. 123 – 124.;

World War II (in 1942), and in the artillery attacks during the aggression on Sarajevo and Bosnia and 
Herzegovina in 1992-1995. Today, tekke has been repaired, restoration and conservation works have 
been carried out, and further damage has been prevented. 

For centuries, tekke has served and still serves, as a center where, apart from the regular dervish 
rites, tesavvuf was taught, and people read and studied the most important literary works in Arabic, 
Turkish and Persian languages – works with certain ethical-mystical moral and contents. 

Archival holding of Hadji Sinan’s tekke – basic characteristics
The archival materials contained in Hadji-Sinan’s tekke holdings make part of the Oriental 

collection of the Historical Archive Sarajevo. The archive took over the collection in 1959. The 
documents have been archivistically processed and arranged, and the materials encompass the period 
from 1592 to 1945. It contains 31 archival boxes; 3.1 meters in length. Documents are in Turkish, 
Arabic, Persian and Bosnian languages, and the alphabets represented are Arabic and Latin.

The structure of the holding is as follows: 
Documents: 132 documents (silsila-namas, hilafet-namas, etc.);
Manuscripts and manuscript fragments: 223 manuscript codices;
Printed books: 147 printed books;
Silsile-name (sequence of dervish orders through history) from Muhammad a.s. to Sheikh 

Mehmed from Zvornik to whom this document was issued in 1836 (language: Turkish and Arabic, 
script: Arabic) dimensions: 909 x 34, sheet 1;3

Documents and manuscripts, considering their age and inadequate storage and preservation 
conditions, are in a rather bad shape, and a thorough restoration and conservation is required. 
Considering the fact that the Archive does not possess the adequate restoration and conservation 
equipment, we have decided to use the digitalization, in attempt to protect the documents, and, at the 
same time, to make it more readily available to researchers and other users.

3  Historical Archive Sarajevo,HAS;OZ-DS-1
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Digitalization of Hadji Sinan’s tekke holding

The Project of digitalization and microfilming encompassed the entire archival materials of Hadji-
Sinan’s tekke holding, which contains over 30,000 pages of written materials. The holding contains 
manuscripts originating from the Ottoman period, which are the oldest and most valuable part of the 
holding, as well as printed books, being gathered in the tekke from its foundation, and documentary 
handwritten materials (silsila-namas, hilafet-namas, etc.).

This project will significantly help us protect the handwritten and printed materials of the 
mentioned holding, which present a very valuable source for researching the history of Sarajevo and 
its wider surroundings, particularly considering the fact that the holding contains some rare written 
materials that cannot be found in other similar institutions in either Bosnia and Herzegovina or the 
region. We are of the opinion that this cultural and historical treasure, which makes part of the common 
cultural heritage of the South-East Europe, needs to be protected and preserved as much as possible, 
particularly since it is not being held in the entirely adequate conditions, nor has it been adequately 
treated and addressed in public.

During the realization of digitalization project, we have decided to create microfilm copies as well, 
based on the digital copies. The reason for that is simple: digital copies, without further conversions 
and interventions, have a maximum lifespan of 10 years, while microfilmed copies are proven to last 
up to 100 years. 

   Process of digitalization (from scanning to end-user)
 

a)  We used Konica Minolta Book Scanner PS500C MKII for digitalization. Every raw photograph 
(containing 2 pages each) was photographed with the resolution of 300 dpi and saved as uncompressed 
TIFF file. 

 
b)  After that, we processed each photograph with Scan Tailor, the open-source software, which 

we used to further improve the quality (we separated the pages, lined them up and performed some 
additional quality control).

 
c)  Having finished the processing, we saved the photos as TIFF files, with 300 dpi resolution. 
 
d)  The next step was to create a black and white derivative, for microfilms and PDF versions of 

the books, in order to enable the users to work with them more easily. Texts in Latin alphabet were 
additionally processed for the Optical character recognition (OCR).

 
e) Finally, every file was manually associated to Archias archive management system (based on 

the open-source software Archon).

  

Two documents and manuscripts after the process of digitalization. 

Considering the budget allotted by the ministry with jurisdiction, and keeping in mind the current 
market prices (digitalization, microfilming, softwares, etc.), we have decided to hire the company 
from Bosnia and Herzegovina, and to try obtaining the best results, through public-private interests. 

Creation of quality archival software, in accordance with the international standards for the 
description of the archival materials, holdings and collections is currently underway. In that way, the 
digitalized materials will be made available to researches via Internet as well. 

 
For start, the archivists in the Historical archive Sarajevo have prepared a digital inventory of the 

mentioned holding, in MS Excel, applying the scientific transcription for the texts written in Arabic 
letters, with the aim to make the IT technicians’ job easier. Basic data for every document, manuscript 
or printed book (year of writing or publishing, writer or transcriber, place of origin, language, alphabet 
type, placement in the archival box and shelf, etc.) were given in nine columns.

Digital inventory in MS Excel 
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Conclusion  
Documents and manuscripts in the Hadji Sinan’s tekke holding present the object of everyday 

researches, and they are available to researchers. Due to the manual usage, age and condition the 
original materials are in, they are in constant danger of further damage. Therefore, the electronic – and 
particularly microfilmed – recordings of the materials would enable us to protect the Hadji-Sinan’s 
tekke holding in an adequate manner. Digital recordings on the electronic carriers, such as compact 
discs, would in most cases fulfill the demands of the researchers, enable a more efficient cooperation in 
the exchange of the documents with similar institutions in the country and throughout the region, and 
we would achieve the main goal of this project, i.e. we would be able to protect these rare and valuable 
materials from manual usage and further devastation.

A short biography: Sejdalija Gusic, an archivist, graduated in Arabic Language and Literature 
and Turkish Language and Literature from the Department of the Oriental Languages and Literatures 
of the University of Sarajevo Faculty of Philosophy in 1980. Since 1981, he has worked in the 
Historical Archive Sarajevo as an archivist-orientalist. From November 2001 to September 2011, he 
was appointed as the Director of the Historical Archive Sarajevo. In December 2003, he was elected 
President of the Federation of Bosnia and Herzegovina Archivists’ Associations.
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Kanunî’nin  ünlü  veziriazamı  Lütfi  Paşa  (ö. 1563)  Osmanlı  devlet  teşkilatına  dair  meşhur  
eseri  Âsafnâme’de  Osmanlı  arazi tahrir  sistemiyle  ilgili olarak “Reâyânın  defterleri  
Divan’da  mazbut  olup,  otuz  yılda  bir  tahrir  olunup,  mürdesi  ve  marîzı  çıkıp  tekrar  

yazılmak  kanundur.  Ammâ  reâyâyı  sipâhiler  gibi  libâs-ı  fâhire  giyüp  atlara  bindirmeyeler.  
Ammâ  eski  defter  ile  tatbîk  olunup  reâyâ  eski  defterden  noksan getirmemeğe  sa’y  etmek  gerek”  
demektedir1.  Gerçekten  XVI.  yüzyıl  boyunca  Osmanlı  bürokrasisinin  gerçekleştirdiği  arazî  
tahrirleri,  burada  takip  edilen  usul  ve  ortaya  konulan  veriler  ile  meydana  getirilen  binlerce  
defter  dünyada  emsali  olmayan  bir  uygulama  ve  başarıdır. XVI. asırda  üç  kıtaya yayılmış olan  
İmparatorluğun  bütün  topraklarını  içine  alan  ve  zengin  veriler  içeren,  binlerce  yetkili  ve  uzman  
tarafından  şehir  şehir,  köy  köy,  mezrea  mezrea  gezilerek,  halkın  elinde  bulunan  her  türlü  
belgeyi  dikkate  alarak  yapılan  bu  arâzî  sayımları  Osmanlı  merkezi  idaresinin  ve  bürokrasinin  
gücünü  göstermektedir.  Dikkate  değer  olan  husus  bu  çapta  ve  kapsamda  arazi  ve  reâyâ  tesbitleri  
XVI.  asırdan  sonra  bir  daha  yapılamamıştır.  

Bu  araştırmada  kısaca  temas  edeceğim  husus  XVI.  yüzyılın  başında  bütün  bu  faaliyetleri  
gerçekleştiren  Defter-i  Hâkânî  yani  Defterhane’nin  başında  bulunan  Ayn  Ali  Efendi’nin  
tecrübesine,  gözlemlerine  ve  tesbitlerine  dayanarak  kaleme  aldığı  eserinde  temas  ettiği  hususlar  
ve  bunların  önemi  hakkında  bir  değerlendirme  yapmaktan  ibaret  olacaktır.  

XVII.  yüzyıl  Osmanlı  müellifi  ve  Defter-i  hâkânî  emini  olan  Ayn  Ali  Efendi’nin  hususî  ve  
idari  hayatıyle  ilgili  bilgiler  maalesef  çok  sınırlıdır.

  Manisalı  olduğu  ve  XVII.  yüzyıl  başlarında  vefat  ettiği  tahmin  edi len  Ali  Efendi’nin  
tahsili,  yetişmesi  ve  ilk  görevleri  hakkındaki  bilgiler  eserlerinde  zaman  zaman  verdiği  çok  kısa  
işaretlerden  ibarettir.  Doğduğu  şehirde  ilk  tahsilini  yaptığı,  divan  katipliklerinde  bulunduğu  daha  
1  Lütfi Paşa Âsafnâmesi,  haz. M. Kütükoğlu,  İstanbul 1991, S. 40.
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sonra  Dîvân-ı  Hümâyun  kâtipleri  zümresine  da hil  olduğu,  süvari  mukabeleciliği,  hazine  kâtipliği,  
bir  ara  Mısır  defterdarlığı  ve  nihayet  defter-i  hâkâni”  eminliği  yaptığı  bilinmektedir.

Bugüne  kadar  “Ayn-i  Ali,  Aynî  Ali,  Ayn  Ali”  okunacak  şekilde  yazılan  lakabının  ne reden  
geldiği  hususu  açıklığa  kavuştu rulamamış  olmakla  birlikte,  bunun  muh temelen  divan  kâtipliği  
sırasında  kâtip lere  verilmesi  âdet  olan  asıl  ismini  tem sil  eden  rumuzdan  kaynaklandığı  söyle-
nebilir.  Dolayısıyla  aynı  dönemdeki  Lâm  Ali  Çelebi,  Dal  Mehmed  Çelebi  örnekle rinde  olduğu  
gibi  isminin  Ayn  Ali  şeklin de  okunması  daha  doğru  olmalıdır2.

Osmanlı  arazi  sistemi  konusunda  Osmanlı  kanunnamelerinde,  Ebussuud  Efendi  fetvalarında3,  
Sunullah  Efendi  fetvalarında4  Osmanlı  arazi  ve  timar  sistemi  hakkında  çözüm  ve  açılımlar  
sağlamışlardır.  

Ayn  Ali  Efendi,  Osmanlı  toprak  düze ni,  maliyesi  ve  kanunları  hakkında,  yaz dığı  iki  eseriyle  
meşhur  olmuştur.  1.  Ahmed  zamanında  hazine  kethüdası  iken  Sadrazam  Kuyucu  Murad  Paşa’nın  
(ö. 1020/1611)  emriy le  timar  ve  zeamet  yani  dirlik  sistemine  dair  ka nun  ve  uygulamaları  
toplamış  ve  1607’-de  Kavânîn-i  Al-i  Osman  der  Hulâsa-i  Mezâmîn-i  Defter-i  Dîvân  adlı  kısaca 
Ayn Ali Risalesi olarak bilinen eserini  yazıp  Murad  Paşa’ya  takdim  etmiştir.

Eser  yedi  bölüm  (fasıl)  ve  bir  sonuç  (hâtime)  halinde  düzenlenmiştir.  Birinci  bölümde (s. 
6-10)  has  ve  sâlyâne  ile  idare  edi len  otuz  iki  beyler  beyilik  ele  alınmıştır.  Has  ile  idare  edilen  
yirmi  üç  beylerbeyiliğin  adlarıyla  her  eyaletteki  beylerbe yi  hassınin  miktarı  liste  halinde  düzen-
lenmiş,  beylerbeyi  haslarının  toplamı  19.216.578  akçe  olarak  verilmiştir5.  Da ha  sonra  sâlyâneli  
olan  dokuz  beyler  be-yiliğin  isimleri  ve  özellikleri  sıralanmış tır6.  Bölümün  sonunda  beyler  
beyiliklerin  kıdem  ve  gelir  durumları  hakkında  kısa  bir  özet  verilmiş,  ve beylerbeyiler kanunu 
ile bu bölüm tamamlanmıştır7.

İkinci  ve  üçüncü  bölümlerde  bu  eya letlerde  bulunan  sancakların  tek  tek  isimleri8,  her  sancağın  
geliri  (hâsılı),  san cak  beyinin  beslemek  zorunda  olduğu  asker  (cebeiü)  miktarı  belirtilmekte,  her  
eyaletin  sonunda  da  toplam  miktarlar  verilmektedir.  Has  ile  olan  eyaletler  içe risinde  sâlyâneli  
veya  hükümet  tarzın da  idare  edilen  sancaklar  tanıtılmakta dır.  Bu  bölümün  sonunda  sancak  
beyiliği  kanunu  üzerinde  durulmuş,  sancak  beyilerin  öncelik  sırası,  terfileri,  saray  hiz metinden  
sonra  sancağa  çıkışları,  boşa lan  sancaklara  yapılacak  tayinlerle  ilgili  bazı  esaslar  belirtilmiştir.

Dördüncü  bölümde  her  beyler  beyilikte  bulunan  sancaklardaki  zeamet  ve  ti mar  sayıları,  

2 Feridun Emecen, “Ali’nin Ayn’ı: XVII. yüzyıl başlarında  Osmanlı Bürokrasisinde Katib Rumuzları”, Tarih Dergisi, sy. 35, (1994), s. 131-149 
3  Su’al:  Timar ile hisar eri olan Zeyd,  vakt-i hasadda bir ay hizmet eylese  Amr “a’şârı ben alırım, kabz  ettim” deyü  zeyd’e vermemeğe 
kadir olur mu?

El-Cevab: Olur, timarda böyledir. ( Dipnot: Şeyhülislam Ebussud Efendi fetvaları haz.  M. Ertuğrul Düzdağ , İstanbul 1972,   s.  170, nr. 848  
4 Mes’ele:  Zeyd’e bir timar berat-ı pâdişahî ile tevcih olunsa, Zeyd mahsul-i timarı tarih-i tevcihden mi  zabt eder, yoksa ol vilayete varıp  
beratını sicile kaydettirdiği  günden mi?

El-Cevab: Sâbıkın vefatından ise  beratı tarihinden olur, azlinden ise  tarih-i kaydından

Mes’ele:  Zeyd timarı dahilinde olan karyenin iki sene a’şârın kabz etmeyip reayanın üzerinde kalsa, badehu taleb ettikde  reayâ “Karyemizi 
Celâlî  gâret etti” deyü  a’şar-ı mezkureyi vermemeğe kadir olur mu?

El_Cevab:  Olurlar, cümlesi garet olundu ise.

Mes’ele: Asker-i İslamdan  olup cihad mukabelesinde timar ve zeamet tasarruf eden kimesneler sefer-i hümayuna memurlar iken bî-vech sefere 
varmayıp evlerinde sâkin ve kendi havalarında olıcak tasarruflarında olan timarların  mahsulü mevkuf olup mevkufat emini mîrî için kabz u 
zabt etmeğe  kadir olur mu?

El-Cevab:  Olur, emir ile., M. İpşirli, “Şeyhülislam Sun’ullah Efendi”, TED, sy. XIII, (1987), s. 231,  234, 235.
5 Bu eyaletler kitabtaki sırası ile (s. 6-7): Rumeli , Anadolu, Karaman, Budin (Budun), Tımışvar, Bosna, Ceza’ir-i Bahr-i Sefid,  Kıbrıs, 
Zülkadriye, Diyrbekir, Rum, Erzurum, Şam, Trablusşam, Haleb,  Rakka, Kars, Çıldır. Trabzon, Kefe, Musul, Van, Şehrizor’dur.
6 Bu Beylerbeyilikler (s. 8-9): Mısır, Bağdad, Yemen,  Habeş, Basra, Lahsa, Cezair-i Garb, Trablusgarb ve Tunus’dur.
7 “Kanun-ı mîrimîrân: Beylerbeyilerin kanunları ol minval üzeredirki, hani Beylerbeyilik mukaddem feth olmuş ise ol beylerbeyi sâirîne 
tekaddüm eder. Ve her hangi Beylerbeyilik ki inayet oluna, anın  defter-i muayyen(de) ne denlü hassı var ise  ana mutasarrıf olur.  Ve sefer-i 
humayun vaki oldukda ne mikdar haslar tasarruf eder ise beşbin akçede  bir mükemmel cebelüsü olup ardında bayrağın çeker (s.10).
8 Eserde dipnot halinde daha sonraki değişikliklere işaret edilmiştir. Nitekim Mora sancağına düşülen dipnotta “Sonradan altı sancak ile eyalet 
olmuştur: Gördös paşa sancağı, Mezistre, Koron,  Hanya?, Anabolu, Ayamavra (s. 11).

bunların  kaç  birim  (kılıç)  ol duğu,  tezkireli  ve  tezkiresiz  timarlar.  her  eyalette  zeamet  ve  timar  
sahiplerinin  beslemesi  gereken  birim  miktarları,  özel likle  Rumeli  ve  Anadolu  eyaletlerinde  gö-
rülen  piyade,  yaya  ve  müsellem  mik tarı  ve  statüsü,  onlara  ait  çiftliklerin  du rumu  ve  feshedilmiş  
timar  ve  zeamet ler  hakkında  açıklamalar  yapılmıştır.

Beşinci  bölümde  zeamet  ve  timar  ta birleri  ele  alınmıştır.  Burada  “kılıç  zea met”  ve  “icmalli  
zeamet”  terimlerinin  örneklerle  açıklamaları,  uygulamada  ala bileceği  şekiller,  özellikle  eyaletlere  
ve  sancaklara  göre’tezkireli  ve  tezkiresiz  timar  değerlerinin  arzettiği  farklılıkları  Ayn  Ali  kendi  
defter  eminliği  sırasında ki  uygulamadan  örnekler  vererek  açık lamaktadır.

Altıncı  bölümde  timar  ve  zeametin  kimlere  hangi  usuller  dairesinde  verile ceği,  özellikle  
beylerbeyi  ve  sancak  beyilerin  timar  tevcihindeki  önemli  rolleri  ve  sorumlulukları  üzerinde  
durulmak tadır9.

Yedinci  bölümde  timar  ve  zeamet  sis teminin  bozulması  konusu  incelenmek te,  bozulma  
bilhassa  iki  noktaya  bağlan maktadır.  Birincisi  timar  sahibi  sipahi lerin  kendi  sancağına  ait  
askerle  sefere  gitmesi,  başkasının  hizmetinde  olmama sıdır.  İkincisi  ise  askerin  yoklamasının  
düzenli  olarak  yapılmamasıdır.  Yoklama ların  düzensiz  ve  gevşek  yapılmasının  asker  sayısının  
azalmasına  sebep  oldu ğu,  seferlerde  on  timara  karşılık  sadece  bir  kişinin  sefere  katıldığı,  mahsul  
top lama  mevsiminde  ise  bir  timara  on  ki şinin  sahip  çıktığı  belirtilmektedir.  Ayn  Ali  Efendi  
defter  eminüği  sırasında  vu ku  bulan  seferlerin  yoklamalarının  dü zenli  yapıldığını  ve  yoklama  
defterlerinin  ciltlenip  defterhânede  muhafaza  edildi ğini  belirtmektedir.

Sonuç  kısmmda  ise  devlet  hizmetin de  bulunduğu  yıllarda  timar  ve  zeamet  ahvali,  çeşitli  
hizmet  erbabının  maaşları  ve  yoklamaları  konusundaki  çalışmala rını  özetlemektedir.

Gerçekten  Kavânîn-i  Al-i  Osman  ken di  türünün  ilk  örneklerinden  birisi,  eğer  niteliği  ve  
geniş  kapsamı  dikkate  alına cak  olursa  belki  de  birincisi  sayılabilir.  

Ayn  Ali  Efendi  devletin  resmî  kaynaklarını  kullanarak  ve  yetkili  bir  kişi  olarak  hazırladığı  
risalesi  başta  Kuyucu  Murad  Paşa  olmak  üzere  devlet  erkanı  tarafından  kullanıldığı  gibi  
ayrıca  kendisinden  sonra  başta  Koçi  Bey  Risalesi,  Hezarfen  Telhisü’l-beyanı,  Evliya  Çelebi  
Seyahatnamesi  olmak  üzere  birçok  müellifin eserinde    güvenilir  kaynak  olarak  kullanılmış  
ve  yeryer  bilgiler  aynen  alınmıştır10  .  Bununla  birlikte  Ayn  Ali  Risalesi’nde  bazı  eyaletlerin  
kaydedilmediği  ve  o  döneme  ait  bu  anlamda  eksiklik  olduğu  da  bilinmektedir11.  

Gerçi  yöneticilerin  isteği  üzerine  bu  tür den  ancak  daha  kısa  ve  özet  bilgiler  ih tiva  eden  
küçük  risalelerin  daha  önce  de  kaleme  alındığı  bilinmektedir.  bu  konuda  Kanunî  devrine  ait  
TSMA,  nr.  D  8303  ile  D  10.057’deki  belgeler  örnek  olarak  ve rilebilir12.  Ancak  Ayn  Ali’nin  
geniş  bilgisi  esere  ayrı  bir  değer  kazandırmaktadır.

Ayn  Ali  Efendi  yine  Kuyucu  Murad  Paşa’nın  emir  ve  teşvikiyle  1609’da  ikinci  eseri  olan  
Risâle-i  Vazîfe-hôrân  ve  Merâtib-i  Bendegân-ı  Âl-i  Osman’ı  kale me  almıştır.  Kavânîn-i  Âl-i  
Osman’ın  sonunda  basılan  (istanbul  1280]  eser  dört  bölüm  (mertebe)  ve  bir  sonuçtan  oluş-
maktadır13.

9  “Zeâmet, def-i a’dâ için tayin olunan mukatele malı olup, asker bunları tasarruf edenlerdir… ol ecilden bu taifeye tabl u alem sahibleri 
başbuğ olup alay beyileri ve çeribaşıları ve çeri sürücüleri tayin olunup zeamet ve timarı olduğu mahalde mutavattın olmak  kanun vaz’ 
olunmuşdur. ..Ve hayatta olan zuamâ ve erbab-ı timarın oğullarına dirlik verilmek yokdur. Babası fevt oldukda babasının dirliğine göre verilir, 
kanunları mütefâvittir. Uğur-ı hümayunda şehid olan ile kendi döşeğinde fevt olanların oğullarına verilmek babında  kanun müsavi olmayıp 
şehid olan zuamâ ve erbâb-ı timarın oğullarına ziyade ile verilir. Bu kanun anın için ihtiyar olunmuşdurki, mahall-i ma’rekede firarı ihtiyar 
etmeyip ‘şehid olursam ocağım söyünmez, dirliğim oğluma verilir’ deyü can ve baş feda ederler (s. 71).
10 Bu konuda değerlendirmeler için bk.  Barkan, “Timar”, İA, 12/1, s. 289-293.
11 bilgi için bk. Barkan, “Timar”, İA, 12/1, s. 291-292)
12 bk. Gökbilgin,   Kavânîn-i  Âl-i  Osman,  Giriş,  s.  6-7]
13 Eserin  telif  sebebi  olarak  devletten  her  ay  vazife”,  üç  ayda  bir  mevâcib  alanların  miktarı  ve  kendilerine  gün,  ay  ve  sene  itibariyle  
ödenen  ücretlerin  özet  halinde  ve  anlaşılır  bir  şekilde  hazırlan masının  emredilmesi  gösterilmektedir.  0  tarihe  kadar  böyle  bir  eserin  
kaleme  alınmadığı,  kapıkulu  zümresinin  toplam  miktarı  ve  kendilerine  yapılan  ödemele rin  tam  olarak  bilinmediği,  bu  işlerden  sorumlu  
olanların  da  sadece  kendilerine  ait  olan  kısmı  bildiği  ve  bütün  bilgilerin  topluca  verilmediği  belirtilmektedir.  Bu  eksiklik  karşısında  
“emr-i  âlî”ye  uyula rak  ve  1018  senesi  Receb,  Şaban,  Rama zan  (Reşen)  mevâcibi  kıstas  alınarak  dev let  hizmetindeki  zümrelerin  
maaşlarının  sıralandığı  ve  eserin  birçok  noksanları  bulunmasının  kaçınılmaz  olduğu  belirtil mektedir.
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Ayn  Ali’nin  her  iki  risalesinin  yurt  için de  özellikle  İstanbul’da  ve  yurt  dışında  birçok  
yazma  nüshaları  bulunmaktadır  (İstanbul’dakiler için  bk.  Özdemir,  s.  9-13).  Bunlar  yöneticiler  
için  çeşitli  zamanlar da  istinsah  edilmiş  olup  bazılarına  istin sah  edildikleri  dönemdeki  önemli  
idarî  değişikliklerle  ilgili  ekleme  ve  çıkarma lar  yapılmıştır.  Bu  durum  nüshalar  ara sındaki  
farklılıkların  başlıca  sebebini  teş kil  etmektedir.

Her  iki  risale  de  gerek  Osmanlı  döne minde  gerekse  günümüzde  tarihçiler  ta rafından  sıkça  
kullanılan  kaynak  eserler  niteliğindedir.  Ancak  tenkitli  metinleri  hazırlandıktan  sonra  her  iki  
risaleden  daha  güvenilir  şekilde  faydalanma  im kanı  doğacaktır.

EK
Kavânîn-i  Âl-i  Osmân  der  Hulâsa-i  Mezâmîn-i  Defter-i  Dîvân  
Hatime  
Bu  fakir-i  pür-acz  ü  kusur  Defter-i  Hâkanî  Emaneti  hizmetine  me’mur  olduğumda  Defterhane  

ahvalin  kemal  mertebe  teşviş  ve  ihtilal  üzere  bulup  cümleden  birisi  mahluldan  bir  mazule  
timar  verilse  ol  timar  ona  müyesser  olmak  ihtimali  yok  idi  ki  bir  timar  birkaç  kimsenin  
beratında  mukayyed  bulunup  “Falan  zamandan  beri  üzerimdedir”  deyü  nizâ  ederledi.  Ale’l-husus  
feragatten  veya  mahlulden  veya  sefere  gelmediğinden  bir  mazule  timar  verilse  ümena-i  sâlife  
zamanında  ol  timar  verilen  şahsın  kaydına  şerh  verilmemekle  niceleri  ol  timarı  mukaddem  
tarihiyle  temessükler  ibraz  edip  ruznamçede  şerh  verilmemekle  onlar  dahi  berat  edip  mukaddem  
âhara  berat  olduğu  malum  olmazdı.

Bu  Fakir  zamanında  bir  timar  ki  mahlulden  bir  kimesneye  tevcih  olunup  berat  olur,  
müteveffânın  ruznamçesine  ’mezkur  fevt  olup  timarı  fülana  verildi’  deyü  şerf  verilür.  Sonradan  
erbab-ı  hiyel  mukaddem  tarihiyle  temessükat  ibraz  edip  berata  geldikde  mukaddem  âhara  berat  
olduğu  malum  olup  artık  men’  ve  ref’  olunur  ve  cevabı  verilir.  Eyyam-ı  Devlet-i  pâdişahîde  
şimdi  bir  timar  ki  mahlulden  bir  mazule  inayet  olunur,  ana  müyesser  olup,  zaman-ı  sâbıkda  
olduğu  üzere  erbab-ı  hileye  meydan  verilmez.  Nizâ’  vaki  olsa  dahi  yoklamaya  müracaat  olunup  
hemen  kat’-ı  nizâ’  olunur  ve  andan  mâadâ  müteveffâ  olanların  beratları  âharın  eline  düşmekle  
timardan  mazuldür  deyü  ol  berat  ile  ismine  muvafık  olan  kimesne  bir  âhar  timar  alurdu.  
Hususan  müteveffâ  olan  çavuş  ve  müteferrika  ve  katib  beratları  âharın  eline  düşdükde  kaydında  
müteveffâ  olduğu  şerh  verilmemekle  ol  beratı  tecdîd  edip,  bu  tarik  ile  çavuş  ve  müteferrika  olur  
idi.  Hâlâ  müteveffânın  kaydı  bozulup  amel-mânde  olmağla  bi-inâyetillahi  ta’âlâ  anın  gibi  hîle  
erbâbı  mesdûd  oldu.  Ve  müteveffâdan  bozulan   kuyûd  şimdiye  değin  ikibinden  ziyade  olmuşdur.

Müteveffâ  ahvâlı  bu  tarik  üzre  mazbut  olmasıyçün  yeniden  istihkak  sahibi  olmağa  muhtaç  
olur.  

  Min-ba’d  dahi  me’müldürki  tahrîr  ü  beyan  olunduğu  üzere  yoklamalar  mazbût  olmakla  
bu  tarik  ile  her  timar  ki  Zeyd  tahvilinden  Amr’a  tevcih  oluna  ruznamçelerde  zikri  mürûr  eden  
vech  üzere  şerh  verilip  kemâ-yenbagî  ruznâmçe  ve  defâtir  zabt  oluna.  İnşâallâhu’l-Melikü’l-
Celîl  zaman-ı  kalîlde  zu’amâ  ve  erbâb-ı  timar  ahvali  ve  zeâmet  ve  timar  ihtilâli  ber-taraf  olup  
nizâm  u  intizâm  hâsıl  olur.  

Ve  billâhit-tevfîk  ve  Hüve  ni’me’refîk.  
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I. Osmanlı Tarihinde Tahrir Defterlerinin Önemliliği

Arşiv kaynakları; kronolojik tarih eserleri gibi savaş veya isyan gibi önemli olaylar üzerine 
zengin kayıtlar dahil değil ise de Fransız Annales tarihçilerinin üzerinde durduğu ‘sosyal 
yaşam’ üzerinde çok zengin kaynaklar sunmaktadır diye düşünüyorum.  Bütün ülkelerin 

tarihinde, barış içinde geçen süreler, savaş sürelerinden daha uzundur.   Dolayısıyla, sosyal yaşam, 
yani gündelik hayat, bir ülke tarihi için çok önemlidir.  Popüler tarih açısından göze batmayan konular 
gibi görünse de gerçekçi bir tarih anlayışı geliştirmek için önemlidir.  

Hem İstanbul’daki Başbakanlık Osmanlı Arşivi, hem de Ankara’daki Tapu ve Kadastro 
Arşivi’ndeki arşiv kaynakları bahsettiğimiz Osmanlı sosyal yaşamı için çok önemli bilgiler içeren 
belgeler barındırmaktadır.   

Bugün sunacağım bildiride Güney-Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Malatya’da, özellikle XVI. 
Yüzyıl Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait Malatya dair tahrir defterlerine göre Osmanlı idari 
genişleşmesinin izlerini ortaya koymak istiyorum.   Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti devlet yapısının 
temelini ‘Türk milliyetçiliği’ oluşturmaktadır.  Ama yüzyıllar önceki Osmanlı İmparatorluğu’nda devlet 
yapısının temelini bugünkü gibi sadece ‘Türk milliyetçiliği’ değil ‘Osmanlılık’  oluşturuyordu. Çünkü 
1071 tarihinden itibaren Anadolu’ya girmiş olan Türk kavimleri burada kendi beyliklerini kurmuşlardı.  
Türk beylikleri bir yandan Bizans ile savaşmış, bir yandan da kendi ırklarından komşu beylikler ile 
mücadele ederek kendi topraklarını genişletmeye çalışmışlardır.  Bu dönemde Anadolu’daki Türkler 
‘Türklük’ veya ‘Müslümanlık’ kavramlarından çok, kendi kavimlerini düşünmüşler, birleşik bir Türk 
devleti kurmaya yönelmemişlerdir. 1299 yılında Anadolu’nun kuzey-batısında kurulmuş olan Osmanlı 
Beyliği de bu devletlerden biriydi.  

Malatya, 1389 tarihinde büyük bir meydan savaşının yaşandığı Kosova gibi  meşhur bir yer 
olmasa da bence Osmanlı tarihi açısından en az Kosova gibi kadar ehemmiyet teşkil eden yerlerden 

Prof. Dr. Nobuo MİSAWA
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TAHRİR DEFTERLERİNDE OSMANLI İDARİ GENİŞLEMESİNİN İZLERİ:  
XVI. YÜZYILDA MALATYA’DAKİ TOPRAK DÜZENİ
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birisidir.  Malatya ve Maraş şehirleri eski Dulkadıroğulları Beyliği’nin merkezidir.  Dulkadiroğulları 
Beyliği, XIII. Yüzyılın ortasından itibaren Güney-Doğu Anadolu’da hem Karamanoğulları Beyliği 
hem de Memluk Devleti ile birleşerek uzun yıllar Batı Anadolu’daki Osmanlı Beyliği’ne karşı mücade 
etmişlerdir. 

En son Fatih II. Mehmed tarafından Karamanlıoğulları Beyliği fetih edilmiştir.  Daha sonra, 
Yavuz Sultan Selim döneminde, bütün Anadolu, Osmanlılar’ın denetimi altına alındı. 1520 yılında 
Yavuz Sultan Selim ölünce, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetimi Kanuni Sultan Süleyman’a geçmiş, 
böylelikle Osmanlı İmparatorluğu’nun en parlak devri başlamıştır.

Ama Osmanlı İmparatorluğu tarafından güçlükle istila edilmiş olan eski Türk beyliklerine 
mensup olanların gönülleri hala Osmanlı İmparatorluğu ile birleşememiş, bu beylikler Osmanlı 
İmparatorluğu’nu kendilerine, yönetim olarak kabul edememişlerdir.   

Malatya ve Maraş bölgesine hükmetmiş olan Dulkadıroğulları Beyliği de Osmanlı yönetimden 
hoşnutsuz olan eski Türk beyliklerinden biriydi. 1522 yılında genç Kanuni Sultan Süleyman, Dulkadır 
Beylerbeyliği’ni kurmuş, doğrudan doğruya bu bölgeyi Osmanlı Vilayet sistemi içine almıştır. Bu 
şekilde Dulkadıroğullarının bölgesel imtiyaz, yani bölgesindeki vergileri toplama haklarını kaldırarak, 
bu beyliği yeniden Osmanlı tımar sistemine dâhil etmiştir.  Ama gönülden Osmanlı egemenliğini 
kabullenmeyen Dulkadıroğulları böyle şiddetli bir değişimi kabul edememiştir.  

1526 yılında Orta ve Doğu Anadolu’daki bazı yerlerde Kızılbaş isyanları başlayınca, 1527 
yılında Malatya’da da Kalender Çelebi’nin önderliğinde 30,000 kişinin katıldığı büyük bir isyan vuku 
bulmuştur.  Bu isyana Dulkadıroğulları’dan çok sayıda insan katıldı. Bu isyan karşısında zor durumda 
kalan Osmanlılar, en son dönemin vezir-i azamı İbrahim Paşa’yı bu zor işle görevlendirdi.  Öncelikle 
isyanı ve bölgedeki durumu iyice kavrayan İbrahim Paşa, makul bir teklif ile Dulkadıroğulları’nın 
isyana katılmaktan vazgeçmelerini sağladı.  İsyanın ana askeri gücülü oluşturan Dulkadıroğulları’nın 
silah bırakması üzerine, Kalender Çelebi İsyanı İbrahim Paşa’nın komutası altındaki Osmanlı askerleri 
tarafından kısa sürede bastırıldı.  Bu isyandan önce eski Memluk Devleti’nin bölgesi olan Suriye ve 
Mısır’da görev yapan İbrahim Paşa, Osmanlı’ya karşı beslenen hoşnutsuzluğun nedenlerini tercübeleri 
sayesinde iyice kavramış, bu isyan karşısında da, bu deneyımlerinden faydalarınmasını bildi.

II. Özel Tımar Sistemi: Malikane-Divani Sistemi

İbrahim Paşa Dulkadıroğulları’nın Osmanlı İmparatorluğu’na karşı en büyük hoşnutsuzluğun 
nedeni olarak Yavuz Sultan Selim tarafından düzenlenmiş olan özel tımar sistemi, yani ‘Malikane-
Divani Sistemi’ denen farklı bir toprak sisteminin, 1522 yılında genç Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından kaldırılması olduğunu tespit etti.  İslam Dünyasına hakim olan Osmanlı İmparatorluğu, bu 
durumu kabul etmeyince, bu zor sorunun çözümü için İbrahim Paşa tekrar Malikane-Divani Sistemi 
ile bir uzlaşma yolu bulmayı tasarladı. Bu tarihten sonraki tahrir defterlerinde, Malikane-Divani 
Sistemi’nin Malatya’daki idari yönetimin temeli olduğu görülmektedir. Bu toprak sisteminin kontrolü, 
Malatya’daki eski hakimiyet güçleri olan Dulkadıroğulları’nın Osmanlılığı kabul etmesi üzerinde 
etkili olmuştur.

Kanuni Sultan Süleyman devrindeki Malatya’ya ait olan 9 adet tahrir defteri, bu Malikane-
Divani Sistemi üzerindeki yönetimlerini göstermektedir.  1526-27 yıllarının Kızılbaş isyanlarından 
sonra Malatya’da büyük bir isyan vuku bulmamıştır.  Savaş olmayınca barış içinde geçen zamana ait 
bilgileri sadece arşiv kaynaklarından öğrenebilmekteyiz. 

Tarihi açıdan bu 9 tahrir defterni şöyle 4 gruba ayırabiliriz. Birinci grupta BOA387 numaralı 
H.925 (Miladi 1519) veya en geç H.935 (Miladi 1528/29) yılına Vilayet-i Rum’i ile ilgili icmal defteri 
yer alıyor. İkinci grupta H.937 (Miladi 1530/31) yılının BOA 408 numaralı Malatya Livası’na ilgili 
mufassal defteri ve ona dayanan BOA 156 ve 163 numaralı icmal defterleri bulunmaktadır, Üçüncü 

grubu H.954(Miladi 1547/48) yılının BOA 997 numaralı Malatya Livası mufassal defteri ve ona 
dayanan BOA 257 Malatya Livası icmal defterleri oluşturmaktadır.  Dördüncü grupta ise H.967 
(Miladi 1560) yılının TK 142 numaralı mufassal defteri ve ona dayanan BOA 323 ve BOA 324 
numaralı icmal defterleri bulunmaktadır.  Yani bu 9 tahrir defterinin üçü mufassal defteri, geri kalan 
altısı ise icmal defteridir.  Bildirimizde, bu tahrir defterlerine göre Malatya bölgesi, özellikle Malatya 
Livası’nın merkezi olan Malatya Kazası’ndaki Malikane-Divani Sistemi’nin geçiş ve değiştirilmesi 
üzerinde duracağız.

III. Malatya’daki Malikane-Divani Sistemi’nin geçiş ve değiştirilmesi

Esasen Osmanlı İmparatorluğu’nun ana memleketlerinde bugünlerde ‘Tımar Sistemi’ adıyla 
bilinen, toprak tasarruflarının akıllıca kullanılmasını ve verginin düzenli toplanmasını sağlayan bir 
sistem uygulanmıştır.  ‘Miri arazi’ adıyla devlete ait olan bütün topraklar bu tımar sistem ile devlet 
idaresinin altında kontrol edilmiştir.  Köylüler ‘tasarruf’ olarak topraktaki zirai haklarının verilmesi 
yerine, tasarruf ve üretim vergi alınmıştır.  Benzer şekilde Osmanlı İmparatorluğu’nun ana kara 
kuvvetleri olan sipahilere maaş olarak ‘dirlik’ adıyla bulundukları taşra bölgelerinde vergi toplama 
hakkı verilmiştir.  Yani sipahiler, savaş olmayan zaman kendi maaşlarını almak üzere taşrada oturur 
hem köylülerin zirai hareketlerini denetlemiş hem de vergilerini toplarlardı. Osmanlı İmparatorluğu 
mali kaynağını, bu şekilde taşra idaresi ve taşra askeri sistemiyle düzenlemiştir.

Bu yüzden 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman Malatya ve Maraş gibi, eskiden 
Dulkadıroğulları Beyliğine bağlı bölgeleri de ‘tımar sistemi’ne dahil etmek istemiştir.  Ama bu sistem 
eski Dulkadıroğulları’nın gelirlerini ortadan kaldırmıştır.  Bu nedenle, Kalender Çelebi İsyanı’na 
Dulkadıroğullarından birçok insan katılmıştır. 

Vezir-i azam İbrahim Paşa, Yavuz Selim’in tertip ettirmiş olduğu tımar sisteminde bazı 
değişiklikler yaparak, bir yandan Dukadıroğulları’nın gelirlerini savunmalarını, bir yandan da Osmanlı 
İmparatorluğu’na vergi kaynağı sağlarmıştır.  Yavuz Selim ve İbrahim Paşa’nın geliştirdiği bu özel 
tımar sistemine  ‘Malikane-Divani Sistemi’ denirdi. 

Bu sistem ile Malatya ve Maraş civarındaki Dulkadıroğulları, eski gelirini koruyabilmiştir. Daha 
sonra, Dulkadıroğulları’nın bütün toprakları Osmanlı İmparatorluğu’nun miri toprakları olarak kabul 
edilmiş ve bu topraklar üzerinde, Dulkadıroğulları için vakıflar kurulmuştur.  Bu suretle, bir toprak 
üzerinde hem Osmanlı İmparatorluğu’nun ve hem de Dulkadıroğulları’nın toprak hakkı oluşmuştur. 
Yani toprağın eski hakimi Dulkadıroğulları ile uzlaşarak, Osmanlı İmparatorluğu onlara imtiyaz hakkı 
tanımıştır.  Bu nedenle, bu topraklarda tasarruf hakkı ile ziraat yapan köylülerin vergilerinin bir kısmı 
‘malikane’ olarak Dulkadıroğullarına, geri kalan kısmı da ‘divani’ olarak Osmanlı İmparatorluğu 
adına sipahilere verilmiştir.

Bu bildiride öncelikle Kanuni Sultan Süleyman devrinde Malatya’daki Malikane-Divani 
Sistemi’ndeki değişim üzerinde duracağız.

Kanuni’nin ilk döneminde, yani 1530 yılına kadar Malatya’daki bu toprak sistemi için BOA387 
numaralı icmal tahrir defteri kazalar açısından incelendiğinde, ortaya ilginç sonuçlar çıkmaktadır. 
Malatya Bölgesi’nin merkezi olan Malatya Kazası’nda karye, yani köylerin %91.5’i, mezraa yani 
köye bağlı köyden uzak olan köylünün oturmadığı zirai toprakların %74.4’ü Malikane-Divani Sistemi 
içindedir.  Buraları da Batı Anadolu Bölgesi’ndeki gibi tımar sisteminin dışında tutulmuştur. Fakat 
Osmanlı İmparatorluğu bütün Malatya bölgesinde aynı yönetimi uygulamıştır. Ama Malatya Livası’nın 
diğer kazalarında, yani Gerger, Kahta, Behesni, Divriği, Darende ve Husn Mansur kazalarında (bkz. 
ekteki harita) bu rakamlar daha küçüktür.  Bu icmal defterinin hazırlandığı tarih kesin değildir; fakat 
Kanuni Sultan Süleyman adına Vezir-i azam İbrahim Paşa gerekli yerlerde ödün verdiyse de, gerek 
görmediği bölgelerde, yani Dulkadıroğulları’nın etkisinin az olduğu küçük yerlerde ödün vermemiştir.
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Buna karşın Kanuni’nin son dönemindeki, yani 1560 yılındaki durum için TK142 numaralı tahrir 
defterindeki izleri de takip etmek mümkündür.  Bu deftere göre Malatya kazasındaki köylerin sadece 
%49.7’si Malikane-Divani Sistemi’ne dahildir.  Bu oranın düşük olmasının nedeni, Kalender Çelebi 
İsyanı’ndan sonraki 30 yılda Dulkadıroğulları’na ödünlerin geri verilmesinin sonucudur. Kanuni 
Sultan Süleyman’ın uzun hakimiyeti süresince Malatya’nın durumuna göre dereceli olarak tımar 
sistemine geçilmesi için sürekli çalışılmıştır diyebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun süre ayakta 
kalabilmesi için, askeri güç kullanarak hakimiyet kurmak yerine, durumun gerektirdiği ödünlerle 
hakimiyetini kontrol altına alınmasına çalışılmıştır, denebilir.  Halkın sosyal aidiyet duygusunu büyük 
askeri güçlerle değiştirmek zordur.  Ama uzun süre içinde aşamalı olarak, ödün vererek oluşturulan 
hakimiyet farklı iki halk arasındaki toplumsal aidiyet duygusunu birleştirilebilir.  Gerçekten 46 yıl 
süren Kanuni döneminde toprak sistemi açısından verilen ödünler sayesinde kurulan hakimiyet ile 
Osmanlılar ve Dulkadıroğulları kademeli olarak birleşmişlerdir.  Malatya ve Maraş’taki bu şekilde 
oluşan Osmanlılaşma veya Osmanlılaştırma hareketleri ile Osmanlı İmparatorluğu meydana 
gelmiştir.  Bu yüzden Malatya ve civarı, diğer bçlgelerde olduğu gibi meydan savaşları ile kontrol alta 
alınmamıştır. Yukarıda bahsettiğimiz bu sistem ile Osmanlı’ya katılmıştır.  Bu acıdan Osmanlı tarihi 
içinde çok önemli bir yer tuttuğu kanısındayım.

Bu genel değişimin yanında Malatya Kazası’nın vergi geliri de dikkat çekmektedir. BOA387 
numaralı deftere göre Malatya Kazası’ndaki karyelerden 666,500 akçe, mezraalardan 271,324 akçe, 
yani bütün köylerden toplam 934,824 akçe vergi geliri elde edildiği görülmektedir. TK142 numaralı 
deftere göre Malatya Kazası’ndaki karyelerden 1,353,317 akçe, mezraalardan 435,994 akçe, yani bütün 
köylerden toplam 1,789,311 akçe vergi elde edildiği görülmektedir.  Orantı olarak, karyelerde %20
3.97, mezraalarda %160.69,  yani bütün köylerde %191.41 gibi yüksek bir rakam ortaya çıkmaktadır 
(bkz. ekteki tablolar).  Bu yüksek rakam yüksek oranda ürün elde edilmesinin veya arazilerin başarıyla 
işlenmesinin sonucu değildir.  Kanuni dönemindeki 30-40 yıl içindeki bu hızlı ve yüksek oranlı artışın 
sebebi buğday, arpa ve sair ana ürünlerdeki vergi oranlarının arttırılmasıdır. Malikane-Divani Sistemi 
dene özel tımar sistemin içinde, Osmanlı İmparatorluğu kendi vergi geliri, yani hisse-i divani’yi, ayrı 
tutmak koşuluyla, Malatya’daki eski hükümdar olan Dulkadıroğulları’ndan dolayı değil, Malatya’daki 
köylülerin fedakârlıklarından kaynaklanmaktadır.  

Az önce söylediğim gibi BOA387 ve TK142 numaralı defterler arasında Malatya Kazası’nda 
vergi geliri çok artmıştır.  Bundan başka, Osmanlı vergi geliri olan hisse-i divani ve eski hükümdar 
olan Dulkadıroğulları’nın vergi geliri olan hisse-i malikane arasında çok büyük farklılık vardır. Eldeki 
iki deftere göre hisse-i malikane için karyelerde 224,036 akçeden 323,934.5 akçeye, mezraalarda 
101,847 akçeden 74,210 akçeye, yani bütün köylerin vergi geliri 325,883 akçeden 398,145.5 akçeye 
çıkarılmıştır, yani sadece %122.17 oranında bir artış vardır.  Buna karşın hisse-i divani için karyelerde 
439,464 akçeden 1,029,382 akçeye, mezraalarda 169,477 akçeden 361,784 akçeye, yani bütün köylerin 
vergi geliri 608,941 akçeden 1,391,166 akçeye çıkan, yani 2 katından daha fazla bir oranı, %228.46 
oranını göstermektedir.  Az önce söylediğim gibi Osmanlı İmparatorluğu ana ürünlerin vergi oranlarını 
çoğaltarak kendi vergi gelirini arttırmış, fakat eski hükümdar olan Dulkadıroğulları’nın ödediği vergiyi 
arttırmamıştır.  Dulkadıroğulları eski vergi gelirinin onaylanmasından memnun kalmıştır.  Bu şekilde 
Osmanlı İmparatorluğu, Malikane-Divani Sistemi ile Dulkadıroğulları’na ödün vererek, öte yandan 
yavaş yavaş kendi vergi gelirini arttırarak Osmanlılaştırma siyasetini uygulanmıştır.

    9 tane tahrir defterlerini karşılaştırırken, yukarıda bahsettiğimiz Kanuni Sultan Süleyman 
dönemindeki Malatya’daki Malikane-Divani Sistemi’nin genel özelliğinden başka, hisse-i malikane 
sahiplerinin detaylı bilgileri ve özellikleri de ortaya çıkmıştır.  Kadılar, kethüdalar, naibler gibi 
Dulkadıroğulları’nın önemli hizmetlileri ve onun nesillerinin hisse-i malikane hakkı esasen sağlandı 
fakat bazıları azaltılırken bazıları artırıldı.  Örneğin evlad-ı Kadı Abdurrahman b. Kadı Kasım’ın 
hisse-i malikane hakkı, BOA408 numaralı deftere göre 7,418 akçeden TK142 numaralı deftere 2,923 

akçeye azaltıldı.  Bundan başka Malatya Kazası’ndaki 11 nahiye arasında da fark vardır.  Argavun 
Nahiyesi’ndaki hisse-i malikane hakkı esasen azaltılmıştır.  Öte yandan Kömi Kazası’ndaki kale naibi 
Rüstem Bey b. Ahmed Bey’in nesillerinin birisi olan Muğal Hatun’un hisse-i malikane hakkı, BOA408 
numaralı deftere göre 1,027 akçeden TK142 numaralı deftere 5,425 akçeye yani 5 katından daha fazla 
bir oranda artırılmıştır.  Maalesef tahrir defterlerinde bu azaltılma ve artırılma sebebi yazılmamıştı.  
Fakat bu hakikatten Osmanlı İmparatorluğu Malatya’daki idare durumları veya Dulkadıroğulları’nın 
kişisel bilgilerini takip ederek Malikane-Divani Sistemi ile Dulkadıroğlular’ına bazı ödünlerini vererek 
onları kontrol altına aldığı anlaştılmaktadır.

IV. Sonuç

Bu şekilde Osmanlı temel toprak idaresi, veya taşra idaresi Dulkadıroğluları’ndan vergi 
geliri, yani hisse-i malikane, sağlamıştı.  Fakat tabii ki bu gelirin sağlanması bir uzlaşma değildi.  
Osmanlı İmparatorluğu eski hükümdar olan Dulkadıroğulları’nın durumlarını takip ederek bazen 
hiç değiştirmemiş, bazen de kaldırmaya çalışmıştır.  Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk dönemindeki 
taşra idaresinin hatası, durumların takipsizliği ile hep aynı sistemin uygulanması olmuştur.  Bu büyük 
hata sebebiyle Kanuni Sultan Süleyman, Kalender Çelebi İsyanları’yla acı bir tecrübe yaşayarak 
kabullenmek zorunda kalmıştır. Böylelikle, tahrir defterlerine dayanarak, farklı yerlerde de farklı 
yöntemlerle hükümdarlığını elde tutmaya başladığı söylenebilir. Bunun izleri Malatya Bölgesi’ndeki 
kayıtlardan takip edilebilmektedir.  

Yani Osmanlı İmparatorluğu, Malatya’da daha ziyade Doğu Anadolu’da Malikane-Divani Sistemi 
ile ana ürünlerdeki vergi oranlarını çoğaltarak ve hisse-i malikane’yi düzenleyerek eski hükümdar olan 
Dulkadıroğulları’nın hakkını muhafaza ederek vergi gelirini de arttırmıştır.  Bu şekilde Osmanlılaştırma 
siyaseti geliştirilmişti.  Kanuni devrinden sonra Malatya’da bazı küçük isyanlar meydana gelmişti 
fakat hiç bir Kalender Çelebi İsyanları gibi çok şiddetli olmamıştır. Böylece Dulkadıroğulları tekrar 
isyan etmeyerek aşamalı olarak Osmanlılığı kabul etmeye başlamıştır. 
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ÖZ:

Bu bildiride defterhanenin ana serileri içerisinde yer alan timar kayıtlarının taşrada tutulan 
kadı sicillerindeki durumundan ve öneminden bahsedilecektir. Vilayetlere ilişkin hususların 
tezkirelere göre kaydedildiği defterhanedeki timar bilgilerinin tümü olmasa da önemli bir 

kısmını sicillerde bulma imkânımız mevcuttur. Aslında sicillerde yer alan bu timar kayıtları büyük 
ölçüde mevcut timarların el değiştirmesi ve bozulması üzerine ortaya çıkmaktadır.  Genellikle dağınık 
olarak sicillerde yer alan bu kayıtlar eyaletin tüm yerleşim birimlerini içermekle beraber, eyaletteki 
timara yönelik belli bir nüfus bilgisini de ortaya koymaktadır. Bu kayıtlar timar sistemi içerisinde 
timar, zeamet ve hasları da içermekle beraber özelikle sefer zamanları dikkate alınmaktadır. Bu 
yönde bildiride doğu seferlerinin de yer aldığı bir zaman dilimi seçilmiştir. Sicillerdeki bu kayıtların 
incelenmesiyle hem kayıt tarzı hem de eyaletin timar tevcihatı, timar yoklaması ve timarlara ilişkin 
diğer sorunlar (timara el koyma ve haksız tevcihatlar gibi) dile getirilecektir. Ayrıca bildiride kadı 
sicillerinde yer alan timar kayıtlarının muhtevası ve bu defter serilerinde mevcut oluşlarının sebebi de 
izah edilecektir. Yani bir ölçüde timar açısından en son bilgileri ihtiva eden defterhaneye paralel olarak 
sicillerdeki timar kayıtlarının buradaki varoluş sebebi üzerinde de durulacaktır.

Kelime Anahtarı: Timar, Timar Kayıtları, Trabzon, Kadı Sicilleri.

FEOFF REGISTERS IN TRABZON COURT RECORDS (1725-1745)
ABSTRACT: 
In this paper importance and situation of feoff registers written down in Ottoman court records. 

Despite the fact that they are not complete, in central registry book we have possibility to find out 
information regarding feoffs outside of Istanbul. Actually feoff registers written down in court records 
are mostly due to change or breakdown of present feoffs. Generally these registers are found in records 

TRABZON KADI SİCİLLERİNDEKİ TİMAR KAYITLARI (1725-1745)

Doç. Dr. Temel ÖZTÜRK
 Karadeniz Teknik Üniversitesi / TÜRKİYE
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as untidy includes information related to province’s all settlements. Thus they include information 
regarding to feoffs and population of the province. These records also include feoffs, and other related 
Ottoman taxes were mostly considered in time of military campaigns. That is why this paper focused 
on the time period crossing with eastern campaigns. Due to examining of these registers in court 
records, province’s feoff type, breakdown of feoffs, confiscation of feoffs will be also surveyed. Also 
in this paper, context of feoffs registered in court records and the reasons why they are in the court 
records will be underlined. In other word, parallel with information given by registry book including 
last information about the feoffs and province court records will be comparatively searched.  

Keywords: Feoffs, Feoff Registers, Trabzon, Court Records.

Giriş
Kadı sicilleri (şerʿiye sicilleri) vilayetlerin sosyal, iktisadî, kültürel ve askerî gibi birçok yönüne 

açıklık getirmektedirler. Vilayet içerisindeki yazışmaların yanında, merkeze giden ve merkezden 
gönderilen askerî hükümleri içermeleri onların tarihi değerlerini ortaya koymaktadır. Araştırma 
dönemi için seçilen 20 yıllık süre içerisinde Trabzon’a ait tam 32 tane sicil mevcuttur. Bunların 
gözden geçirilmesi sonucu timar kayıtlarının genellikle askerî hükümlerin yer aldığı yani sicilin son 
kısımlarında bulunduğu gözlenmiştir. Öte yandan merkezdeki diplomasinin yanı sıra vilayetlerle olan 
yazışmalar ile bu kaynaklardaki diğer bilgiler timar kayıtları açısından konunun ana görünümünü ortaya 
koymakta ve tarihi perspektif açısından yeterli deliller sunmaktadır. İşte bu deliller muvacehesinde 
sicillerdeki timar kayıtları her ne kadar biraz dağınık olsa da timarların kimlere ne suretle tevcihlerine 
dair beratlarla, bu timarların kadı huzurunda artırma ile mültezimlere verilmeleri veya sipahileri 
marifetiyle tapuya bağlanmaları yanında özellikle fazla sayıdaki timar ferağı bilgilerini içermektedir.1

Bilindiği üzere Osmanlılarda herhangi bir bölgeye ait gelirlerin, belli hizmetler karşılığı, maaş 
olarak askerî ve sivil erkâna terk ve tahsisi işlemine timar ya da dirlik sistemi denilmektedir. Bu iki 
terim sürekli birbirlerinin yerine kullanılmış olup, dirlik ifadesinin daha genel olmasına karşın timar 
terimi çoğunlukla tercih edilmiştir. Burada timar aslında hem sistemin hem de sistem içerisindeki 
bir kısmın ismidir. Dirlik yerine kullanılmasındaki sebep de muhtemelen timarların hem sayıca fazla 
olmaları hem de sistemdeki diğer kısımlara göre daha fonksiyonel olmasıdır. Bu sistemin bahsi geçen 
diğer kısımlarını zeamet ve haslar oluşturmaktadır. Yani timar veya dirlik sistemi içerisinde gelirlerine 
göre timar, zeamet ve has olmak üzere üç kısmın mevcut olduğunu görmekteyiz. Sistemde bilhassa 
ordunun sürekli askerlik hizmeti yanında kendilerinin ve adamlarının savaşa hazır bir şekilde sefere 
çıkıldığında hazineye yük olmadan getirdikleri silah, malzeme ve yiyeceklere karşın ödenen bir maaş 
söz konusuydu. Ayrıca timar sistemi bahsi geçen bu askerî fonksiyonu yanında ziraî ekonominin 
dolayısıyla Osmanlı ekonomisinin de esasıydı. Bu yönde bilhassa güvenlik ve ürüne sahip olma 
faktörleri yüksek üretim için gerekli ortamı hazırlamıştır. Buna karşılık timar sistemi Avrupa feodalite 
rejimiyle sık sık karıştırılırsa da iki sistem ortaya çıkışları, mülkiyet hakları, iktisadî ve hukukî 
yönlerden birbirlerinden tamamıyla farklıdır.2

Timarlar genellikle sipahi denilen eyalet askerlerine tahsis edilirdi. Bu şekildeki sipahi timarının 
hizmet karşılığı verilen çekirdek kısmına “kılıç” denirdi. Bu toprak parçası zamanla sipahinin gösterdiği 
yararlılıklara paralel olarak “terakkî” alarak büyüyebilirdi. Terakkî, sipahinin maaşına yapılan zam 
demekti. Yani bir nevi hizmet ile timar arasında bir doğru orantı söz konusuydu. Hizmet artıkça dirlikler 
de artıyordu. Böylece timar sahipleri topraklarıyla orantılı miktarda “asker (cebelü)”3 ve “kapı halkı” 
besliyorlardı. Ancak bu oluşum ve ayrıcalıklar her ne kadar sipahinin lehine bir nüfuz oluşturmayı 
düşündürse de, sistem içerisinde mevcut olan topraklar devletin mülkü olduğundan sipahilerin merkezi 

1 Siciller hakkında geniş bilgi için bkz. A. AKGÜNDÜZ, Şer’iye Sicilleri, C. I-II, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, 1989.
2 Timar sistemi ve feodal düzen için bkz. Ömer Lütfi BARKAN, “Feodal Düzen ve Osmanlı Timarı”, Türkiye İktisat Tarihi Semineri, Ankara, 
1973, s. 1-32.
3 Cebelü hakkında geniş bilgi için bkz. Feridun EMECEN, “Cebelü”, TDVİA, C. VII, İstanbul, 1993, s. 188-189.

otoritenin aleyhine toprak ve mevki kazanmamaları yanında ayrı bir aristokrasi oluşturmamaları için 
bütün tedbirler alınmıştı. Bu yönde sipahinin toprağı üzerinde sağlayacağı genişlik sadece terfi ile 
olabilirdi ki; oğlunun bile bu terfilerde hiçbir hakkı yoktu. Timar sahibinin oğlu sadece babasının 
ölümü dolayısıyla timarı işletmesinde öncelik hakkına sahipti. Bu yönde timar erlerinin işlettikleri 
toprak çoğunlukla bir çift öküzün işleyebileceği “çift” yeriydi. Bu çiftlik büyütülemez, vakıf ve hibe 
edilemez, köylüler burada angarya ile çalıştırılamazdı.4 Zira kanunlar “devlet-sipahi-reaya” üçlüsü 
arasındaki ilişkileri tam anlamıyla tespit etmiş ve bunlara uyma noktasında sıkı tembihleri uygulayarak 
cezalandırmaları bizzat “Divan-ı Hümayun” aracılığıyla gerçekleştirmişti.5

Osmanlı coğrafyasında timar sisteminin bahsi geçen oluşumu, yerleşmesi ve bilhassa kontrolünde 
etkili olan kaynakların temelinde tahrir uygulamaları yer almaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu’nda 
ülkenin genel durumunu ve vergi kaynaklarını tespit etmek maksadıyla tahrirler yapılır ve sonuçları 
“tahrir defteri” adı verilen defterlere kaydedilirdi.6 Yeni bir tahrir yapılana kadar, tahririn yapıldığı 
sancak veya eyaletin işleri bu defterlere göre düzenlenirdi. Bu defterlerin oluşması da kendi içerisindeki 
bazı defter gruplarının birbirlerine bağlı bilgi süreçleri nezdinde gerçekleşirdi. Bu yönde oluşturulan 
“icmal defterleri” tahririn yapımı sırasında düzenlenen ve en ince ayrıntısına kadar bölgenin tüm 
bilgilerini içeren “mufassal defterlere” dayanarak hazırlanmaktaydı.7 Ancak bazen bunun tersine; 
yapılacak yeni sayımlarda icmaller, timar ile ilgili meselelerde esas kabul edilir ve bu şekliyle de yeni 
mufassal defterlerin hazırlanmasında yardımcı kaynak özelliği taşırdı. Zira bir bölgenin vergi ve gelir 
kaynaklarının tespiti yönünde tahrir sisteminde oluşturulan icmaller yüzyıllar itibariyle “mufassal 
icmal”, “timar icmal” ve “avarız icmalleri” şeklinde uygulanmıştır.8 Öte yandan iki tahrir arasında 
meydana gelen değişiklikler ve gelişmeler “ruznâmçe”9 adı verilen defterlere kaydedilirdi. Bu defterler, 
timar ile ilgili devlet kayıtlarının günlük faaliyet raporlarını ihtiva etmekteydiler. Yani, bunlar timar 
tahsislerinin kronolojik kayıtlarıydı. Bu bakımdan, timâr düzeni, tayin ve atamalar sebebiyle de, idarî 
alanda meydana gelen değişmelerin ve gelişmelerin takip edilmesinde “timâr ruznâmçe defterleri” 
büyük bir öneme sahiptiler. Bunların muhtevasında vilayetlere ait timar işlemleri hakkındaki belgeler 
ve tezkireler, mülk ve timar sahiplerinin isimleri, timar hâsılları, timar sahipleri ile timara talip olanlar 
hakkında geniş biyografik bilgi ve hattâ timar sahiplerinin menşeleri, askerî faaliyetleri, üst makamlarla 
şahsi ilişkileri hakkında kısa bilgiler, timar gelirlerinin bir başka kişiye aktarımının şartları ve sebepleri 
bulunmaktaydı.10 Ayrıca bunların dışında sistem içerisinde bilhassa timar tevcihâtı ile ilgili bir diğer 
kaynak grubu olan “derdest defterlerinde” ise; timarların çekirdeğini oluşturan yerlerin bir listesi ile 
her timarın maruz kaldığı değişiklikler ve mahlûl kalan timarlar kayıtlıydı.11 Bahsi geçen tüm bu 
kaynaklar yüzyıllar boyu timar sisteminin etkili ve kontrollü bir şekilde devamını sağladı.

4 Klasik timar sisteminde köylü ailesinin işlettiği bu toprak parçası ve bunun üzerinden alınan vergi sistemi için bkz. Halil İNALCIK, 
“Osmanlılar’da Raiyyet Rüsûmu”, Belleten, C. XXIII/92 (1959), s. 577-580; Halil İNALCIK, “Çift Resmi”, Encyclopedia of Islam, 2d ed. 
Volume 2, E.J. Brill, Leiden, 1961l, s. 32.
5 Bu konu hakkında bkz. U. HEYD, Studies in Ottoman Criminal Law, Edt. V. L. MENAGE, Oxford, 1973, s. 3; Huricihan İSLÂMOĞLU-
İNAN, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Köylü, İstanbul 1991; Halil İNALCIK, Osmanlı İmparatorluğu: Tolum ve Ekonomi, Eren Yay., 
İstanbul, 1993, s. 1-14.
6 Tahrir ve tahrir defterleri hakkında geniş bilgi için bkz. Ömer Lütfi BARKAN, Hüdavendigâr Livası Sayım Defterleri I, Der. Ömer Lütfi 
BARKAN ve Enver MERİÇLİ, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1988; Ömer Lütfi BARKAN, “Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin Büyük 
Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri (I)”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, C. II/1 (1940), s. 20-59; 
Halil İNALCIK, Hicrî 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1987; Feridun M. EMECEN, “Sosyal 
Tarih Kaynağı Olarak Tahrir Defterleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri (28-29 Mayıs 1990), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Araştırma Merkezi Yay., İstanbul, 1991, s. 143-156; M. L. VENZKE, “The Ottoman Tahrir Defterleri and Agricultural Productivity”, Osmanlı 
Araştırmaları-The Journal Ottoman Studies, Sayı 17, İstanbul, 1997, s. 1-61.
7 BARKAN, a.g.e., s. 53.
8 Feridun M. EMECEN, “Mufassaldan İcmale”, Osmanlı Araştırmaları, Sayı 16, İstanbul, 1996, s. 39-41. 
9 Ruznâmçe için bkz. Halil SAHİLLİOĞLU, “Ruznâmçe”, Tarih Boyunca Paleoğrafya ve Diplomatik Semineri 30 Nisan-2 Mayıs 1986, 
Bildiriler, İstanbul, 1988, s. 113-115.
10 Timar ruznamçe defterleri hakkında geniş bilgi için bkz. Erhan AFYONCU, “Defterhâne”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), 
C. IX, İstanbul, 1994, s.100-104. Nejat GÖYÜNÇ, “Timar Ruznamçe Defterleri’nin Biyografik Kaynak Olarak Önemi”, Belleten, C. LX/227 
(Nisan 1996), s.127-138. Douglas HOWARD, “The BBA Ruznâmçe Tasnifi; A New Resource for the Study of the Ottoman Timar System”, 
Turkish Studies Association Bulletin, Vol. X/1 (1986), s. 11-19.
11 Derdest defterleri hakkında geniş bilgi için bkz. Erhan AFYONCU, “XVII.Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde İki Yeni Defter: Cebe ve Derdest 
Defterleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XV (2000), s. 221-229.
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1- Trabzon Kadı Sicilleri ve Timar Kayıtları
Yukarıda genel olarak izah ettiğimiz timar sistemi içerisinde değindiğimiz timar kayıtlarının yer 

aldığı kaynaklar dışında kadı sicillerinde de bu tür kayıtlara rastlamaktayız. Timar kayıtlarının sicillerde 
yer alışı iki temel sebebe veya uygulamaya dayanmaktaydı. Bunlardan biri, vilayet içerisinde timarlarla 
ilgili sorunların çözülmesi veya küçük çaptaki timarların tasarrufunda yöneticilere verilen haklar 
nezdinde ortaya çıkan yetkinin kullanılması idi. Diğeri ise merkezden gönderilen bilhassa mühimme 
defterlerinde vilayetle ilgili kayıtların sicillere de işlenmesi şeklinde tebarüz etmesiydi. Bilindiği üzere 
Divân-ı Hümâyûn, devlet işlerinin görüşüldüğü yani hükümet fonksiyonun icra edildiği bir makam 
olduğu gibi yüksek mahkeme olarak da vazife görmekteydi. Bu sebeple mühimme kayıtlarında her iki 
mahiyetteki hükümlere de rastlanmaktadır. Yani bu kayıtlarda Osmanlı Devleti’nin merkez ve taşra 
teşkilâtının idari yapısı, devlet-tebaa ilişkileri, imar, iskân ve iktisat siyaseti, iç siyaset, isyanlar ve 
bastırılma şekilleri, askerî tarih, strateji, dış siyaset ve yabancı devletlerle olan münasebetlerle ilgili 
bilgileri bulmak mümkündür. İşte bunlar içerisinde timar sistemi ile ilgili konularda tutulan kayıtların 
birer örneği de diğerleri gibi vilayetlere gönderilmekteydi. Bunlar timar tevcihleri ile alakalı olabileceği 
gibi timar üzerindeki anlaşmazlıkların bir sonuca bağlandığı karar şeklinde de olabilmekteydi.

Trabzon kadı sicillerine kaydedilen timar kayıtları çoğunlukla defterin sonunda yani askerî 
hükümlerin yer aldığı kısımda bulunurdu. Bu kayıtların çoğu tevcihlere ilişkin beratları içermektedir. 
Sicillerdeki timar kayıtlarında hem ruznamçe hem de derdest defterlerinde yer alan bazı bilgiler 
bulunmaktadır. Mesela ilginç bir gösterge açısından derdest defterlerinde yer alan timar sahiplerinin 
fiziksel özelliklerinin sicildeki bu kayıtlarda da olduğunu görebiliriz. Bu tür kayıtlarda timar 
sahiplerinin fiziksel özellikleri yansıtılırken onların boy uzunluğu, göz rengi, kaş yapısı vs. belirgin 
özellikleri açıkça yazılırdı.12 İncelediğimiz kayıtlarda timar sahipleri çoğunlukla orta boy, ela göz ve 
açık kaş olarak kaydedilmişti. Bu, bir eşkâl bilgisini ortaya koymakla beraber timara sahip olanların 
birbirinden ayrılmasını da sağlıyordu. Ayrıca sicillerdeki bu kayıtlarda bir başka defter serisi olan 
ruznamçe defterlerinde yer alan bazı bilgilerle paralel olarak onların hisselerinin açık bir dökümünün 
verilmesi yanında hangi şartla, kime, nasıl bir tevcih yapıldığı da belirtilmektedir.13 Genelde timar 
tevcihlerine ilişkin berat kayıtlarında yer alan bu bilgiler hisselerin ve onların ait olduğu köylerin vs. 
bilgilerinin dökümü beratın içerisine uygun bir şekilde serpiştirilerek ifade edilmiştir. Bunların dışında 
yer alan timar kayıtları ihtilafa yönelik sorunların çözülmesi ve sistemin vergi, harçlıkçı uygulamaları 
vs. hususlar gibi kayıtları içermekte olup sicilde askerî hükümler içerisinde yer almaktadır.

Görüldüğü üzere Trabzon kadı sicillerindeki timar kayıtları içerdikleri konular itibariyle yukarıda 
işaret edilen yani hem çeşitli problemlerin halli hem de yöneticilere tanınan yetki çerçevesinde oluşan 
uygulamaların ortaya çıkmasıyla alakalıdır. Bu tür uygulamalar nezdinde en fazla timarların tevcihiyle 
ilgili kayıtların olduğunu görmekteyiz. Yine bunun yanında cebelü bedel uygulamaları ve timarlarla 
ilgili düzensizliklere ilişkin kayıtlar da sicillerde yer almaktadır. Ayrıca bazı düzensizliklerin önüne 
geçilebilmesi için timarların yoklanmasına dair emirler de sicillerde önemli bir yere sahiptir. Aslında 
tüm bu timar kayıt grubu veya konuları bize bunlar üzerinden Trabzon’un yönetimi ve yerleşim 
birimleri yanında timar sisteminin buradaki işleyişi hakkında da bilgiler sunmaktadır.

2- Kadı Sicillerindeki Timar Kayıtlarına Göre Trabzon’da İdarî ve İktisadî Durum Tespiti
Sicillerdeki timar kayıtları, muhteva itibarıyla timar sistemi hakkında önemli veriler içermekle 

birlikte Osmanlı idari düzeni ve yerleşim birimleri hakkında da dikkate değer bilgiler vermektedir. 
Bu açıdan Trabzon kadı sicillerindeki timar kayıtları vilayetin kaza ve nahiyeleri yanında spesifik 
olarak yani köy bazındaki yerleşime dair bilgi edinmemizi de sağlar. Böylece bu yerleşim birimlerinin 
isimlerini buradan tespit edebildiğimiz gibi bunların kaç akçelik timar içerdiğini de öğrenebilmekteyiz. 

12  TŞS, No: 1907, s. 151.
13  TŞS, No: 1906, s. 94.

Bu şekilde timar kayıtları üzerinden bir nebze de olsa iktisadî yapı yönünde fikir edinilebilir. Ancak 
şunu belirtmeliyiz ki; sicillerdeki timar kayıtlarına bakarak vilayetin tümüne yönelik bir yorum 
yapamayız. Zira bu kayıtlar sadece timarla alakalı konuları içermektedir. Ayrıca kadı sicillerinde yer 
alan bu timar kayıtları vilayetin merkez kaynaklarındaki tüm bilgileri de kapsamadığından vilayetin 
tüm timar yapısı hakkında da net verilerin olduğunu söyleyemeyiz. Sadece sicillerdeki bu kayıtlar 
bahsi geçen konu sürecinde ve aşağıda değerlendirilecekleri yönde vilayet için genel bir görünüm 
sunmuş olabilirler. Öte yandan bu kayıtlarda yer alan veriler, onomastik ve toponomi bilimi açısından 
da önem arz etmektedir. Zira köy adlarının tespiti noktasında hem yer adlarını incelemekten ibaret 
olan toponomi, hem de genel olarak özel isimleri inceleyen onomastik açısından ilginç bulguları 
ortaya koymaktadırlar.

Bilindiği üzere Osmanlı idarî yapısında temel yönetim birimi sancaktır. Her ne kadar beylerbeylik 
veya vilayet yönetim birimleri idarî açıdan sancağın üzerinde olsa da sancak temel yapısını tarihi 
süreçte korumuştur. İncelediğimiz timar kayıtlarında Trabzon vilayet olarak zikredilmesi yanında 
bunun alt yönetim birimi olan sancaklar içerisinde sadece Trabzon’un merkez sancağı yani Trabzon’un 
kendisi ifade edilmektedir. Burası aynı zamanda üst düzey yöneticilerin oturduğu “Paşa Sancağı” 
olarak da bilinmektedir. Kayıtlara yansıyan hükümlerdeki idari silsilede bu yönetim birimi olan 
sancak aslında timar sisteminin sipahiye kadar uzanan zincirinde belki en önemli halkayı oluşturan 
beylerbeyi ve sancak beyi tarafından yönetilmekteydi. Bu yönetim silsilesini mütesellimler, alaybeyleri 
vs. takip etmekteydi. Bunlar aynı zamanda mülkî idareciler olarak da nitelendirilmektedir. Zira bu 
yöneticilerin bilhassa üst düzeye sahip olanları kul taifesi içerisinde devlete bağlılıklarını ispat etmiş 
ve yararlılıklarından ötürü bu mertebelere yükseltilmişlerdi.14

İncelediğimiz kayıtlarda Trabzon Eyaleti içerisinde az yukarıda da bahsettiğimiz gibi sancak 
olarak sadece Trabzon’un ismi belirtilmektedir. Bu timar kayıtlarına göre Trabzon Sancağı’nda çeşitli 
kaza ve nahiyeler yer almaktaydı. Buna göre sancak; Akçaabat, Maçka, Sürmene, Rize, Of, Torul, 
Kürtün kazaları ile Yomra ve Çepni nahiyelerinden oluşmaktaydı. Sicillerdeki timar kayıtlarında bu 
kaza ve nahiyelerin en küçük yerleşim birimleri olan birçok köy ismi de zikredilmektedir.15

a. Akçaabat Kazası
Bu kazadaki 13 köyün ismi sicillerdeki timar kayıtlarında geçmektedir. Bu köyler içerisinde gelir 

açısından en büyük timar 13433 akçe ile Ahfa Köyü’nde yer almaktaydı. En küçük timar ise 1250 akçe 
ile Kalubaki diğer ismi ile Armaz Köyü’nde bulunmaktaydı. En fazla timar köyü burada bulunması 
yönünde kazanın ziraata ve verime elverişli bir araziye sahip olduğu söylenilebilir.

b. Maçka Kazası
Maçka Kazasında da merkezle birlikte tam 11 köyün ismi timar kayıtlarında belirtilmektedir. 

Bunlar içerisinde üç tane zeamet köyü yer almaktaydı. Gelir açısından en büyükleri merkezde yer alan 
26750 akçelik zeametti. En küçükleri ise 20000 akçe ile Haçavera Köyü’nde bulunmaktaydı. Geriye 
kalan köylerin tamamı timara sahipti. Gelir açısından bunların en büyüğü 18915 akçe ile Larhan 
Köyü’ndeydi. En küçüğü ise 1500 akçe ile Mandiranyon Köyü’nde yer almaktaydı. Zeametlerin 
burada yer alması kazanın köylerindeki toprakların çok parçalanmadığını ve diğer açıdan da terakkî 
ile arttırıldığını göstermektedir.

c. Kürtün Kazası
Sicillerdeki timar kayıtları üzerinden Kürtün’de 11 tane köy ismi tespit edilmiştir. Köylerdeki 

gelir açısından en büyük dirlik iki zeamete aitti. Bunlardan 31511 akçelik zeamet Berber Çumanak 

14  Bu konu hakkında geniş bilgi için bkz. Yaşar YÜCEL, “Osmanlı İmparatorluğunda Desantralizasyona Dair Genel Gözlemler”, Belleten, 
XXXVIII/152, (1974), s. 657-708, özellikle 665.  
15  Kaza ve nahiyeler ile bunların köyleri için bkz. Tablo 1.
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Köyü’nde, 25880 akçelik zeamet de Aksalu Köyü’nde yer almaktaydı. Geriye kalan dirlikler timar 
olarak tasarruf edilmişti. Timarlardan en büyüğü 13983 akçe ile Sarı Mahmud Köyü’nde idi. En küçüğü 
ise 2500 akçe ile Alahnas Köyü’nde tasarruf olunuyordu. Kürtün’de timarların oldukça yüksek gelir 
düzeyinde olması bölgenin verimli arazilere ve dolayısıyla gelir getirici işletmelere sahip olduğunu 
göstermektedir.

ç. Sürmene Kazası
Sicillerdeki kayıtlardan bu kazada 5 köyün timar sisteminde olduğunu görmekteyiz. Sürmene’nin 

en büyük dirliği 34013 akçe ile Zavzoka Köyü’nde yer almaktaydı. Bu zeameti timarlar takip ediyordu. 
Timarlar içerisinde en büyük tasarruf 14999 akçe ile Halanik-i Küçük Köyü’nde idi. En küçük timar 
ise 1400 akçe ile Zaniki diğer ismiyle İbtila Köyü’nde bulunmaktaydı.

d. Torul Kazası
Timarlara yönelik sicillerdeki kayıtlarda, Torul’da 7 köy isminden bahsedilmektedir. Bunlar 

içerisinde timar sistemine yönelik iki zeamet kaydı olup diğerleri timar kayıtlarıdır. Zeametlerden 
biri 40140 akçe ile İstavri Köyü’nde diğeri ise 22000 akçe ile Bayana Köyü’nde yer almaktaydı. 
Timarlar içerisinde en büyüğü 6000’er akçelik Hardalye, Hayana, Hağekse ve Ebyure köylerinde 
bulunmaktaydı. En küçüğü ise 4000 akçe ile Dömen Köyündeydi.

e. Rize Kazası
Rize’de timar kayıtları çerçevesinde 6 köy isminden bahsedilmektedir. Trabzon’daki gelir getiren 

en büyük dirlik burada yer almaktaydı. 44360 akçelik bir zeamet olan bu dirlik Mağloz Köyü’nde 
bulunmaktaydı. Bunun dışındaki dirliklerin hepsi timardı. Kayıtlara göre Rize’deki en büyük timar 
10700 akçe ile Mahanca Köyü’nde bulunmaktaydı. En küçük timar ise 6000’er akçe ile Salarha, 
Hazavit diğer isimi ile İstanoz ve Babik köylerindeydi.

f. Of Kazası
Timar kayıtlarında Of’un 5 köyünün ismi zikredilmektedir. Bu köylerin üçü zeamet ikisi timar 

köyü idi. Zeametler içerisinde gelir bakımından en büyük olanı 27814 akçe ile Oklan diğer ismi ile 
Kıranta Köyünde idi. En küçük olanı ise 22200 akçe ile Bolalis Köyündeydi. Timarlardan ikisi de 
6000’er akçe ile Yente ve Yığa köylerinde yer almaktaydı. Of’ta zeametin daha fazla oluşu gelir ve 
zirai işletim açısından toprakların parçalanmadan işletilmesine el verdiğini göstermektedir.

g. Yomra Nahiyesi
Yomra’da merkez dâhil olmak üzere 10 tane köyün ismi kadı sicillerindeki timar kayıtlarında yer 

almaktadır. Bu köylerden sadece bir tanesi zeamete sahipti. O da; 31583 akçe ile Uz Köyü idi. Geri 
kalan köylerin tümü timar tasarruf alanıydı. Bunlar içerisinde gelirlerine göre en büyük timar 8000 
akçe ile merkezde bulunmaktaydı. En küçük timar ise daha sonradan artış yapılan timar köylerini göz 
önünde bulundurmazsak 1350 akçe ile yine nefs-i Yomra yani merkezde yer almaktaydı.

h. Çepni Nahiyesi
Timar kayıtlarına göre nahiyede 4 köyün ismi zikredilmektedir. Bunlardan sadece biri zeamet 

tasarruf etmekte gerisi timar tasarrufu olarak görülmektedir. Zeamet tasarruf eden köyün ismi 32700 
akçe ile Çalcalu Köyü idi. Timar tasarruf eden köylerden en büyüğü 18000 akçe ile Alyon en küçüğü 
ise 8622 akçe ile Halkalu köyleriydi.

Görüldüğü üzere Trabzon’daki timar kayıtları iktisadî açıdan sadece zaemet ve timar gelirlerinden 
bahsetmektedir. Bunlar içerisinde gelir açısından en büyük dirlik 44360 akçe ile Rize’nin Mağloz 

Köyü’nde yer alırken en küçüğü ise 1250 akçe ile Akçaabat’ın Kalubaki diğer ismi ile Armaz 
Köyü’nde idi. İdarî sistem açısından ise Trabzon Sancağı Akçaabat, Maçka, Kürtün, Sürmene, Rize, 
Torul ve Of kazaları ile Yomra ve Çepni nahiyelerinden oluşmaktaydı. Bunlara bağlı daimi yerleşim 
birimine yönelik 72 köy vardı. Bilhassa spesifik yerleşim birimleri olan bu köy isimlerine onomastik 
ve toponomi açısından bakacak olursak bunların bazılarının Türkçe yapı taşıdıklarını görürüz. Mesela 
Uz, Alatabur, Yanbolu, Aksalu, Arpacı, Sarı Mahmud, Sarı Kaban, Halkalu, Düzyer, Alayunlud 
(Alayuntlu), Akçal, Kireç gibi köy isimlerinin Türkçe olduğunu söyleyebiliriz. Buradan bu köy 
isimleri bölgenin Türkleşme sürecinde de bir işaret oluşturmakta olduğu ifade edilebilir.

Tablo 1: Kadı Sicillerine Göre Trabzon’da İdarî Yerleşim Birimlerindeki Timarlar (1725-1745)

Timarın Kaza 
ve Nahiyesi

Timarın Köyü
Timarın 
Miktar ı 
(Akçe)

Timar Kaydının Sicildeki Yeri

Akçaabat 
Kazası

Ahfa 13433 No: 1895, s. 14

Akçaabat Kalubaki (Armaz) 1250 No: 1898, s. 47

Akçaabat Karikliya 1500 No: 1907, s. 156, 177

Akçaabat Vayton 1800 No: 1897, s. 77; No: 1907, s. 166

Akçaabat Kulkuma 3100 No: 1888, s. 126

Akçaabat Bodamiya 3300 No: 1906, s. 83, 103

Akçaabat Asofa 4400 No: 1888, s. 109

Akçaabat Cankariya 5000 No: 1885, s. 182; No: 1898, s. 54

Akçaabat Alatabur 5500 No: 1885, s. 131

Akçaabat Vara 6000 No: 1890, s. 105

Akçaabat Horovi 6600 No: 1902, s. 119

Akçaabat Yelezlu 8000 No: 1889, s. 139

Akçaabat Sidiksa 11770 No: 1903, s. 148

Yomra 
Nahiyesi

Nefs-i Yomra 1350 No: 1885, s. 167

Yomra Nefs-i Yomra 2600 No: 1885, s. 164

Yomra Nefs-i Yomra 5500 No: 1905, s. 45

Yomra Nefs-i Yomra 8000 No: 1905, s. 43

Yomra Uz 31583 No: 1901, s. 68

Yomra Saçera (Kilad) 1300 No: 1885, s. 10, 143; No: 1895, s. 48

Yomra Yanbolu 1400 No: 1885, s. 136-137

Yomra Dirvana 1500 No: 1907, s. 167

Yomra Mesona 1500 No: 1910, s. 40, 50; No: 1914, s. 21
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Yomra Varvara (Başvarvara) 6000 No: 1903, s. 164

Yomra Hamad 6000 No: 1886, s. 99, 124

Yomra Ziret 6000 No: 1885, s. 137

Yomra Şana 6600
No: 1885, s. 118; No: 1890, s. 103; No: 
1898, s. 142

Kürtün Kazası Berber Çumanak 31511 No: 1905, s. 16

Kürtün Aksalu 25880 No: 1886, s. 76, 88

Kürtün Alahnas 2500
No: 1895, s. 19; No: 1906, s. 78, 82; No: 
1907, s. 151

Kürtün
A l a y u n l u d 
(Alayuntlu)

3000 No: 1890, s. 114, 126

Kürtün Akçal 3419 No: 1895, s. 43

Kürtün Arpacı 4000 No: 1888, s. 128; No: 1890, s. 103

Kürtün Kireç 4000 No: 1897, s. 70; No: 1907, s. 133

Kürtün Fol 5858 No: 1890, s. 116

Kürtün Dahlo 7380 No: 1888, s. 116

Kürtün Sarı Kaban 9000 No: 1888, s. 125

Kürtün Sarı Mahmud 13983 No: 1890, s. 98

Maçka Kazası Nefs-i Maçka 26750 No: 1890, s. 91

Maçka Have 20950 No: 1906, s. 96

Maçka Haçavera 20000 No: 1883, s. 85

Maçka Larhan 18915 No: 1883, s. 91; No: 1895, s. 18

Maçka Mandiranyon 1500 No: 1898, s. 50

Maçka Mandiranyon 3000 No: 1907, s. 85; No: 1910, s. 59 

Maçka Kosterlu 1910
No: 1890, s. 109, 116; No: 1893, s. 119; No: 
1903, s. 133; No: 1907, s. 85

Maçka Dirvan 1600 No: 1907, s. 157

Maçka İspela 6000
No: 1888, s. 109, 124; No: 1889, s. 151; No: 
1901, s. 65; No: 1905, s. 20

Maçka Hamurya 9500 No: 1895, s. 20; No: 1897, s. 70

Maçka Mendandüz-i Küçük 10226 No: 1885, s. 135, 145; No: 1888, s. 110

Maçka Galyan 15263 No: 1905, s. 37; No: 1907, s. 147

Maçka Galyan 16263 No: 1906, s. 79

S ü r m e n e 
Kazası

Zavzoka 34013 No: 1905, s. 38

Sürmene Zavzoka 7140 No: 1889, s. 154

Sürmene Zavzoka 8076 No: 1905, s. 35

Sürmene Halanik-i Küçük 14999 No: 1902, s. 118; No: 1903, s. 132

Sürmene Zaniki 1400 No: 1886, s. 135

Sürmene Mahora 1500 No: 1883, s. 56; No: 1907, s. 156

Sürmene Mahora 1900 No: 1889, s. 137

Sürmene Arpalı 9000 No: 1905, s. 42

Çepni Nahiyesi Çalcalu 32700 No: 1906, s. 82

Çepni Alyon 18000 No: 1907, s. 167

Çepni Halkalu 8622 No: 1906, s. 83

Çepni Düzyer 16845
No: 1885, s. 136, 181; No: 1907, s. 93; No: 
1914, s. 93

Rize Kazası Mağloz 44360 No: 1898, s. 169

Rize Mahanca 10700 No: 1897, s. 78

Rize Salarha 6000 No: 1905, s. 43

Rize Hazavit (İstanoz) 6000 No: 1905, s. 45

Rize Babik 6000 No: 1906, s. 83

Rize Orvara 9700 No: 1890, s. 118; No: 1892, s. 38

Torul Kazası İstavri 40140 No: 1886, s. 42

Torul Bayana 22000 No: 1898, s. 54

Torul Hardalye 6000 No: 1884, s. 111

Torul Hayana 6000 No: 1903, s. 131

Torul Hağekse 6000 No: 1905, s. 42

Torul Ebyure 6000 No: 1906, s. 87

Torul Dömen 4000 No: 1905, s. 50

Of Kazası Samri 23999 No: 1906, s. 87

Of Bolalis 22200 No: 1890, s. 118

Of Yente 6000 No: 1902, s. 119

Of Yığa 6000 No: 1905, s. 38

Of Oklan (Kıranta) 27814 No: 1905, s. 45

3. Kadı Sicillerindeki Kayıtlara Göre Trabzon’da Timar Sisteminin İşleyişi ve Tevcihler
Dirlik olarak da bilinen timar sistemi esasen mirî araziler üzerinde cereyan etmekteydi. Bu 

sistemde tevcih edilen mirî topraklar mülkiyet açısından mülk olan ve olmayan, gelir açısından has, 
zeamet ve timar, sahiplerinin işi açısından eşkinci, müstahfız, hizmet, mensuhat ve sepet, veriliş şekli 
bakımından tezkireli ve tezkiresiz, malî bakımdan ise serbest olan ve olmayan şeklinde bölümlere 
ayrılmaktaydı.16 Bunlar içerisinde en fazla olanı ve sisteme de adını veren kısım timardır. Timara 
sahip olan sipahi bir tapu resmi karşılığında çiftçi ailelerine bir çift öküzle işlenmesi mümkün olan ve 
16  Halil CİN, Miri Arazi ve Bu Arazinin Özel Mülkiyete Dönüşmesi, Selçuk Üniversitesi Yay., Konya, 1987, s. 20.
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büyüklüğü arazinin verimine göre değişen toprakları dağıtır ve kendisi de ihtiyaçlarını karşılayabileceği 
bir parçayı, üzerinde ziraat yapmak amacıyla alırdı.17 Üretimde bulunan çiftçiler özel mülkiyete çok 
yaklaşan ve bu nedenle kendilerini rahatsız etmeyen bu üretimde sipahiye %15 vergi verirdi.18 Timar 
sahibi ise topladığı vergiler karşısında belirli sayıdaki cebelü adı verilen askerî kuvvetleri finanse 
etmek ve merkezin kendisine vereceği görevleri yerine getirmek zorundaydı. Bu yönde sipahi sadece 
devletin otoritesini temsil eden bir memur görevindeydi.19

Yukarıda bahsettiğimiz dirlik çeşitlerinin tasnifinde en önemli yeri gelir grupları oluşturmaktadır. 
Bunlar da kendi içerisinde has, zeamet ve timar olarak üçe ayrılırdı. Has en büyük gelir dilimini 
oluşturur ve alt limiti 100.000 akçeden başlardı. Haslar kendi arasında padişah hasları, vezirler ile diğer 
yüksek devlet memurlarına verilenler, hanedan mensubu hanımlara verilen “paşmaklıklar” yanında 
divan üyeleri ve subaşı dâhil diğer üst düzey askerî ve sivil erkân ile beylerbeyi hasları olarak çeşitli 
kısımlara ayrılırdı. Hasların zeamet ve timardan en önemli farkı bunlarda kılıç hakkının olmayışıdır. 
Zeamet 20.000 ile 100.000 akçe gelire sahip dirliklerdi. Bunları beylerbeyi ve sancak beylerinin 
oğulları yanında orta gelirli devlet yöneticileri ve görevinde üstün başarı gösteren timar sahibinin 
dirliğine terakki yapılarak bu seviyeye çıkarılanlar almışlardı. Ancak asıl zeamet “icmalli zeamet” 
olarak belirtilen ve kılıç hakkı olan 20.000 akçelik gelirin parçalanmadığı dirliklerdi.20 Doğrudan 
“zeamet” olarak belirtilenler timardan terakkilerle dönüştürülmüş zeametler olup bunların kılıç hakkı 
yeri geldiğinde parçalanabilirdi. Kadı sicillerinde yer alan kayıtlarda bu tür zeamet tevcihlerine 
rastlamaktayız.21 Uygulama içerisinde zeametin timara dönüştürüldüğünü de görmekteyiz. Bu ya ölen 
bir kişinin geride fazla sayıda çocuk bırakması üzerine gerçekleşir ya da zeametten verimsiz olan 
kısım düşülerek geriye kalan timara mukabele ettirilirdi.22 Bunların yanında sicillerde rastladığımız 
diğer dirlik çeşidi de timarlardır. Bunlar yıllık gelir olarak 19.999 akçeye kadar olanlardı. Timarların 
kılıç hakkı her eyaletin kanunnamesinde belirtilmişti. Kılıç asla bölünmezdi. Kılıcı olmayıp hisselerin 
birleştirilmesiyle oluşan timarlar tıpkı zeamet gibi icmalli olmayıp icmal defterlerinde kayıtlı 
değillerdi. Bu yüzden bunlara kılıç değil hisse adı verilirdi. Timarın başlangıçtan verilen kılıç hakkına 
ibtida denirdi. Bunun üzerine yapılan zamlar ise terakki olarak ifade edilirdi.23

Osmanlı Devleti’nde timar tevcihinde esas yetki merkezdeydi. Timar almak isteyen kişi, timarın 
bulunduğu yerin sancakbeyinden veya beylerbeyinden tavsiye niteliğinde bir mektup alırdı. Bu durumu 
merkeze bir arzuhal ile bildirir eğer kabul edilirse beylerbeyi tarafından kendisine bir tezkire verilirdi. 
Ancak bununla birlikte beylerbeyinin verebildiği timarlar da mevcuttu. Bunların gelirleri genellikle 
düşüktü. Bu yönde beylerbeyleri doğrudan doğruya kendi beratıyla Rumeli’nde 5.999, Anadolu’da 
2.999 akçeyi aşmayan timarları atama yetkisine sahipti.24 Beylerbeyinin kendi verdiği kılıç timara 
“tezkiresiz”, beratı divandan alınmak üzere tezkire verdiği hisse timara da “tezkireli timar” denirdi. 
Beylerbeyi tezkiresiz timarları tevcih ettikten sonra merkeze bildirmek mecburiyetindeydi. Sipahi ise 
merkezden tevcih edilen tezkireli timarını altı ay içinde almak zorundaydı. Aksi takdirde bu hakkından 
mahrum kalırdı.25 Ayrıca timarlarla alakalı bir ihtilaf söz konusu olursa beylerbeylerine hitaben 
fermanlar çıkarılır ve bunlara tamamen uyulması istenirdi. Bir timarın başka bir timarla birleştirilmesi, 

17  Reaya ve hassa çiftlikleri olarak ifade edilen bu çiftlikler için bkz. Halil İNALCIK, “Köy, Köylü ve İmparatorluk”, Osmanlı İmparatorluğu-
Toplum ve Ekonomi, Eren Yay., İstanbul, 1993, s. 2-3.
18  Bu vergiler için bkz. TŞS, No: 1886, s. 76; İNALCIK, “Raiyyet Rüsûmu”, s. 575-610.
19  Ömer Lütfi BARKAN, “XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Toprak İşçiliğinin Organizasyonu Şekilleri”, Türkiye’de Toprak 
Meselesi-Toplu Eserler I, Gözlem Yay., İstanbul, 1980, s. 575-577.
20  TŞS, No: 1905, s. 27.
21  Maçka’nın Haçavera Köyü’nde 20950 akçe (TŞS, No: 1906, s. 96), Kürtün’ün Aksalu Köyü’nde 25880 akçe (TŞS, No: 1886, s. 88), 
Rize’de 20535 akçe (TŞS, No: 1886, s. 83), yine Rize’nin Mağloz Köyü’nde 44360 akçe (TŞS, No: 1898, s. 169), Of’un Samri Köyü’nde 
23999 akçe (TŞS, No: 1906, s. 87), Torul ‘un İstavri Köyü’nde 40140 akçe (TŞS, No: 1886, s. 42), Yomra’nın Uz Köyü’nde 31583 akçe (TŞS, 
No: 1901,  s. 68) zeamet yer almaktaydı.
22  TŞS, No: 1906, s. 82; TŞS, No: 1890, s. 118, 119.
23  Timar sistemi hakkında geniş bilgi için bkz. Ömer Lütfi BARKAN, “Timar”, İslam Ansiklopedisi (İA), C. XII/I, Milli Eğitim Bakanlığı 
Yay., Eskişehir, 1997, s. 286-333.
24  Halil İNALCIK, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300-1600), Çev. Ruşen SEZER, 9. Baskı, Yapı Kredi Yay., İstanbul 2006, s. 118.
25  BARKAN, “Toprak İşçiliğinin Organizasyon Şekilleri”, s. 888.

timarın bir köyden diğerine kaydırılması, tezkireli timarın tezkiresiz, tezkiresizin tezkireli yapılması 
gibi durumlar hep fermanla olurdu. Eyaletteki timar defterdarı ile beylerbeyi arasında ihtilâf çıkarsa 
fermana göre hareket edilirdi.26

Görüldüğü üzere her şeyden evvel bir timara tayin arz ile başlamaktaydı.27 Bu arzı, taşrada kural 
olarak sancağın alaybeyi yapardı.28 Prosedür savaş sırasında da bu şekilde yürürdü. Mesela 1735’teki 
seferde Tiflis muhafazasında ölen kişinin boş timarı alaybeyinin ilamı üzerine Tiflis Muhafızı Vezir 
İshak Paşa tarafından bir başkasına tevcih olundu.29 Ancak alaybeyinden sorulmak şartıyla timara 
talip olan biri de arzuhal sunabilirdi. Fakat şahsi taleplerde her zaman alaybeyinden bilgi istenmediği 
de olmuştur.30 Alaybeyleri timarların dağıtımında bu derece etkili olması yanında şayet görevini 
yerine getiremezse yerine başkası tayin olunurdu. Mesela Trabzon Mütesellimi Mehmed’in İstanbul’a 
gönderdiği mektupta böyle bir durumun olması sonucu Alaybeyi Mehmed’in görevden alınması ve 
yerine Mustafa’nın tayin olunması valiye bildiriliyordu.31 Öte yandan timar tayini noktasında bazen 
beylerbeyinin veya serdar-ı ekrem olan vezirin, toptan defter halinde timar tayini için arz sundukları 
da olmuştur.32

Bir dirlik gerek timar gerekse zeamet olsun yukarıda bahsettiğimiz prosedür çerçevesinde ya 
sıfırdan yani temelden ya da mahlül yani boş olması neticesinde hak kazanan bir sipahiye tevcih 
olunurdu. Trabzon’un kadı sicillerindeki timar kayıtları bunların temelden verilmelerinden ziyade 
mevcut timarların mahlül olmaları hasebiyle gündeme gelmiştir. Bu kayıtlar timarların mahlül oluş 
sebeplerini ölüm, hastalık, haksız tevcih veya başkasının timarına el koyma, kendi isteği ile bırakma 
şeklinde belirtirken bilhassa yeterli ürün ve gelir alınamayıp mevcut sahibi tarafından terk edildiğini de 
göstermektedir. Her halükarda bunların hangisi olursa olsun timarın el değiştirmesi sırasında kesinlikle 
merkezdeki ruznamçe defterlerine bakılır ve timar, sahibine yüklediği görevleri yerine getirmek 
şartı ile bir başkasına tevcih edilirdi.33 Mahlül olan timarlar, sahipleri tarafından terk edilmiş olarak 
kayıtlara geçmiş timarlardı.34 Bu yönde kayıtlarda dirliğinden memnun olmayan timar sahiplerinin 
mevcut timarlarını başka bir timarla değiştirmek istedikleri de tespit edilmiştir.35 Bu kişilerin timar 
değişikliğini talep ederek daha iyi timar bulmak ümidiyle timarını başkasına devredip (satıp) mazûller 
arasında fırsat gözlemesi ve bu ümitle sefer eşmesi (harbe gitmek) sık sık görülen bir hadiseydi. 
Terakki sağlamak amacıyla hile ve bahane ile timarlardan feragat edip bir diğer timara talip olanların 
bu haklarını kötüye kullanmalarını önlemek için alınan tedbirler de çok defa tesirli olamıyordu. 
Bilhassa seferlere iştirak etmediklerinden ötürü kayıtları tamamen silinmiş olması lazım gelen timar 
sahipleri dahi bir kolayını bulup tekrar timar alabiliyorlardı.36 Bu yönde uzun süre boş kalan timarlar 
rahatlıkla bir başkasına verilebiliyordu. Mesela Rize’de Salarha Köyü’nde 6000 akçelik timarda 3-5 
seneden beri kimse olmadığından timar Ahmed’e tevcih olunmuştu.37 Bu tür mahlül olan timarlar 
daha çok gelir açısından düşük yani belgelerin ifadesiyle “çürük” olup sahipleri tarafından bırakılan 
timarlardı.38 Bu gibi durumlarda en iyi çözümse farklı bölgelerdeki bu tip timarların birleştirilerek 
26  Ömer Lütfi BARKAN, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukuki ve Malî Esasları-Kanunlar I, 
Bürhaneddin Matbaası, İstanbul, 1943, s. 367; Mehmet İPŞİRLİ, “Beylerbeyi”, TDVİA, C. VI, İstanbul, 1992, s. 71.
27  Halil İNALCIK, “Osmanlı Bürokrasisinde Aklam ve Muamelat”, Osmanlı Araştırmaları, C. I, İstanbul, 1980, s.1; Halil İNALCIK, 
“Decision Making in the Ottoman State”, Decision Making and Change in the Ottoman Empire, Edt. Caesar E. FARAH, The Thomas Jefferson 
Uni. Pres, Missouri, 1993, s. 14.
28  TŞS, No: 1885, s. 118; TŞS, No: 1888, s. 126.
29  TŞS, No: 1901, s. 65.
30 Erhan AFYONCU, Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhâne-i Amire (XVI-XVII. Yüzyıllar), Marmara Üni. Sos. Bil. Ens. Türkiyat Arş. Ens. 
Tarih Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1997, s. 47.
31 TŞS, No: 1890, s. 108.
32 Nejat GÖYÜNÇ, “Timar Tevcihleri Hakkında”, Osmanlı-Türk Diplomatiği Semineri (30-31 Mayıs 1994), Edt. Mübahat KÜTÜKOĞLU, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul,1995, s. 68-69.
33 TŞS, No: 1888, s. 109.
34 TŞS, No: 1883, s. 91; TŞS, No: 1905, s. 45; TŞS, No: 1890, s. 116.
35 TŞS, No: 1897, s. 77; TŞS, No: 1905, s. 45.
36 Ömer Lütfi BARKAN, “Timar”, s. 317.
37 TŞS, No: 1905, s. 43.
38 Bu yönde Yomra’nın merkezindeki 8000 akçelik timarın geliri düşük ve seferiye vergisine dahi yeterli olmadığından timar boş bırakılmıştır 
(TŞS, No: 1905, s. 43).
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yeniden tevcih olunmasıydı.39 Aslında hasılatı azalan ve kimseye verilmediğinden ötürü beratları 
sepette kalan anlamında bu tip timarlardan bazıları “sepet timar” olarak da nitelendirilmekte ve bahsi 
geçtiği şekilde diğer timarlarla birleştirilmekteydi.40 Bu noktada farklı bir uygulama olarak sepet olup 
boş kalan timarların zaman içerisinde mahsul açısından değerlendirilmesi için tapu haline getirildiğini 
de görmekteyiz. Mesela Trabzon’daki timar köylerinden Kanka Köyü’nde toprak tasarruf eden Fatma 
Hatun’un ölümü üzerine işlediği yerler boş kaldığından buraları Mehmed Ağazade Yahya Ağa’ya tapu 
olundu.41

Kayıtlarda yer alan timar tevcih sebepleri içerisindeki hükümlerin büyük bir çoğunluğunun 
mevcut timar sahibinin ölümü üzerine veya timarı tasarruf eden kişiye yüklenilen görevi yerine 
getirmemesi üzerine gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Belgelerin deyimiyle timar sahibinin “bilâ-veled” 
yani çocuksuz ölümü neticesinde yapılan araştırmalar sonucu timar uygun bir kişiye verilirdi.42 Ölen 
sipahinin çocuğuna bütün dirliği intikal etmez, ibtidadan tayin ediliyormuş gibi bir kısmı kendisine 
bırakılır, belirli bir orandan fazlası ise devlete aktarılırdı.43 Beldiceanu’ya göre, bir oğulun babasının 
yerine geçebilmesi için, babasının öldüğü zaman en azından 12 yaşında ve dilekçesini 7 yıllık bir süre 
içinde beylerbeyine sunmuş olması şarttı.44 Zira kayıtlardaki “sulbî sahih oğlunun yarar olmağın” 
şeklindeki ifade nezdinde çocuğun kudret sahibi olması gerekmekteydi.45 Bu çocuklar, askerlik hizmeti 
göremeyecek kadar küçük iseler seferlere “cebelü” denen silahlı ve ücretli kimseler tutup yollarlardı.46 
Ancak XVII. yüzyıl sonu itibariyle uzun süren savaşlardan ötürü paraya ihtiyaç duyulması üzerine 
cebelü uygulaması bedel olarak hazineye aktarıldı. Mesela Kürtün’ün Akçal Köyü’ndeki 3419 akçe 
timarı olan Ali veled-i Süleyman divana arzuhal gönderip kendisinin küçük olduğunu ve bu yüzden 
sefere gidemeyeceğinden bir cebelü ile başmuhasebeye kayıt olunmasını istemesi üzerine bir cebelü 
bedelini ödemesi şartıyla bu husus kabul olunmuştu.47 Bazen özellikle sefer zamanlarında timarları 
usulsüzlükle ele geçirmek isteyen kişiler ölen kişinin çocuğunun olup olamadığını sorgulamadan 
timara el koymaktaydı. Fakat bu gibi durumlarda yapılan incelemeler sonucu ölen kişinin “sahih-i 
sulbî” yani öz oğlunun olması halinde timar hemen bunun üzerine aktarılmaktaydı.48 Bu tür tevcihlerde 
yani ölüm üzerine timarın verilmesi yönündeki tutumlarda öncelik her zaman kişinin çocuklarına ve 
ailesine tanınmaktaydı. Bu yöndeki bir hükme göre Özü muharebelerinde (1739) ölenlerin zeamet 
ve timarlarının oğullarına, oğulları olmayanların kardeşlerine verilmesi bildiriliyordu.49 Öte yandan 
bilhassa yaşlı ve iş göremez derecede hasta olanların feragat ettikleri timarları başkasına tevcih 
olunurdu.50

Timar veya zeamet sahibi gerek hastalıktan veya başka sebepten olsun tekaüt olma aşamasında 
tıpkı ölen bir kişinin seferlere iştirak edemeyecek küçük çocuğu gibi elindeki timar veya zeametin 
gelirine göre savaşa belli sayılarda cebelü gönderirlerdi. Ancak ilerleyen yıllarda devletin hem savaşları 
39  TŞS, No: 1905, s. 42, 50. Bu şekilde Akçaabat’ın Sidiksa Köyü’ndeki 11770 akçelik timar Torul, Kürtün ve Maçka’daki çeşitli köylerde 
bulunan benzer timarlarla birleştirilerek 15470 akçe üzerinden Osman’a tevcih olundu (TŞS, No: 1906, s. 107). Yine buna benzer Torul’daki 
6000 akçelik timar Of’un Oklan diğer ismi ile Kıranta Köyü’ndeki 27814 akçelik zeamet ile birleştirilerek toplam 33814 akçelik zeamet olarak 
Seyyid Halil’e tevcih olundu (TŞS, No: 1905, s. 45).
40 TŞS, No: 1898, s. 167; TŞS, No: 1885, s. 137.
41 TŞS, No: 1897, s. 103.
42 Bunlardan timar sahibi olup çocuksuz ölenlerin sayısı yaklaşık 14 olarak tespit edilmiştir. Bkz. TŞS, No: 1895, s. 14, 18; TŞS, No: 1903, 
s. 148; TŞS, No: 1906, s. 78, 79, 82; TŞS, TŞS, No: 1890, s. 126; TŞS, No: 1888, s. 116, 125; TŞS, No: 1907, s. 93, 147, 167; TŞS, No: 1885, 
s. 136, 181; TŞS, No: 1905, s. 35. Ayrıca zeamet sahibi olup da çocuksuz ölenler de mevcuttu. Bkz. TŞS, No: 1886, s. 42, 83, 88; TŞS, No: 
1906, s. 87; TŞS, No: 1898, s. 169.
43 BARKAN, “Timar”, s. 317; Mustafa AKADAĞ, “Osmanlı Müesseseleri Hakkında Notlar”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Dergisi, C. XIII/1-2 (1955), s. 46. 
44 Nicoara BELDİCEANU,  XIV. Yüzyıldan XVI. Yüzyıla Osmanlı Devleti’nde Timar, Çev. M. Ali KILIÇBAY, Teori Yay, Ankara, 1985, s. 
66-67.
45 TŞS, No: 1898, s. 54.
46 TŞS, No: 1898, s. 167.
47 TŞS, No: 1895, s. 43.
48 TŞS, No: 1906, s. 87.
49 Buna ilişkin Maçka’nın Galyan Köyü’ndeki 15263 akçelik timar sahibi olan İbrahim veled-i Mehmed’in Özü muharebesinde ölümü üzerine 
timar önce hariçten Ali veled-i Yakup’a verildi. Ancak ölen kişinin kardeşi olduğu öğrenilince timar Ali veled-i Yakup’tan alınıp ölenin kardeşi 
olan Mehmed’e tevcih olundu. Bkz. TŞS, No: 1905, s. 37. 
50 TŞS, No: 1886, s. 124; TŞS, No: 1907, s. 133.

finans açısından hem de cebelü uygulamasından daha verimli istifade edebilmesi için bedel uygulaması 
başlatılmıştı.51 Kayıtlarda “tekaüt ve sıbyan cebelü bedeli” olarak geçen bu uygulamada öncelikle timar 
tasarruf edenlerin her 3000 akçe geliri, zeamet tasarruf edenlerin de her 5000 akçe geliri için sefere bir 
cebelü göndermeleri bildirilmişti.52 Hatta bu durum üzerinde ehemmiyetle durulmakta, aksinin askerin 
azlığına sebebiyet vermesinden ötürü cebelülerini göndermeyenlerin ellerinden gelirlerinin alınacağı 
vurgulanmaktaydı.53 İşte bu yönde finans açısından da bedel uygulaması devreye girmekteydi. 
Trabzon için belirlenen cebelü bedeli kişi başına 40 kuruş olarak tespit edilmişti.54 Cebelü bedellerinin 
kayıtlarda ifadeleri Trabzon Sancağı nezdinde geçmekte ve toplam miktar burası için belirtilmekteydi. 
Ancak sadece bir ihtilaf üzerine Kürtün’ün Söğüteli Köyü’ndeki zaim mütekait Süleyman Ağa’nın 
7 nefer cebelü bedeli için 35500 akçe vermesi gerektiği bildirilmişti.55 Alınan cebelü bedelleri savaş 
dönemi olması hasebiyle çoğunlukla askerî amaçlı olarak asker ve kale muhafızlarının ihtiyaçlarının 
karşılanmasında kullanılmıştır.56

       
Tablo 2: Kadı Sicillerine Göre Çeşitli Yıllarda Trabzon Cebelü Bedeli

Yıllar
Cebelü 
Sayısı
 (Adet)

Cebelü Bedeli
 (Kuruş) Kaydın Sicildeki Yeri

1725 82 3280 No: 1885, s. 105.

1726 80 3200 No: 1889, s. 141.

1727 66 2640 No: 1890, s. 117.

1731 76 3040 No: 1895, s. 40.

1732 61 2440 No: 1897, s. 70.

1736 41 1640 No: 1902, s. 122.

1740 88 3520 No: 1905, s. 39.

1741 100 4000 No: 1906, s. 101.

1742 93 3720 No: 1907, s. 154.

1744 75 3000 No: 1910, s. 72.

1745 76 3040 No: 1914 (ilave), s. 8

Timarların bir başka el değiştirmesi mevcut timar sahibinin verilen görevi yerine getirememesi 
sonucu olmaktaydı. Sicillerdeki timar kayıtlarını değerlendirdiğimiz dönem çoğunlukla sefer 
zamanlarını içermesi itibariyle timar sahiplerinin en önemli görevleri arasında seferlerde yer almak vardı. 
Zaten timarlar bilhassa “sefer eşmek” yani savaş zamanı hazır bulunmak kaydıyla veriliyordu. Tabiiki 
bu süreçte “alay beyinin bayrağı altında yer almak” hususu da oldukça önemliydi.57 Zira doğu seferleri 
(aralıklarla 1723-1746) için Tiflis, Van, Revan gibi kalelerin muhafazaları yönünde Trabzon’un tüm 
zeamet ve timar sahibi alaybeyi bayrağı altında göreve çağrılmıştı.58 Dönem için İran (aralıklarla 1723-

51 Cebelü ve bedel uygulaması hakkında geniş bilgi için bkz. EMECEN, “Cebelü”, s. 188-189.
52 TŞS, No: 1886, s. 54.
53 TŞS, No: 1886, s. 8, 77, 89, 137.
54 TŞS, No: 1886, s. 54.
55 TŞS, No: 1898, s. 3; TŞS, No: 1907, s. 116.
56 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Temel ÖZTÜRK, Osmanlıların Kuzey ve Doğu Seferlerinde Savaş ve Trabzon, Serander Yay., Trabzon, 
2011, s. 207-209.
57 TŞS, No. 1905, s. 42; TŞS, No: 1897, s. 78.
58 TŞS, No: 1885, s. 190; TŞS, No: 1886, s. 26, 76; TŞS, No: 1907, s. 174-175.
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1746) ve Kuzey (1736-1739) seferleri sırasında verilen muhafazalarda yer almayan timar sahiplerinin 
timarları el değiştirmişti. Mesela Yomra’daki Hamad Köyü’nde yer alan 6000 akçelik timar sahibi Ali 
veled-i Abdullah Revan Seferine (1723-1724) gitmediğinden timarı serasker olan Vezir Ahmed Paşa 
tarafından Alaybeyi Mahmud’un ilamıyla Mehmed’e tevcih olunmuştu.59 Yine Yomra’nın Başvarvara 
Köyü’ndeki 6000 akçelik timarın sahibi Hasan, Kefe muhafazasında olmadığından timarı İbrahim’e 
verilmişti.60 Bunlar içerisinde görüldüğü üzere sefere gitmeyenler olduğu gibi,61 kale muhafazalarında 
olmayan veya buradan kaçanlar da bulunmaktaydı. Bunlar arasında özellikle Tiflis,62 Özü63 ve Van 
kalelerinin muhafazalarına gitmeyip veya gidip de kaçanlar yer almaktaydı.64 Bu tür seferden kaçan 
zeamet veya timar sahipleri kanunlar nezdinde cezalandırılmaktaydı.65

Öte yandan sefer zamanı cephede olan sipahilerin ihtiyaçlarının karşılanması için yine 
sipahiler arasından harçlıkçılar temin edilir ve timarlarının bulundukları bölgelere gönderilirlerdi. 
Sefer zamanı cephede kışlamak gerekli olduğu zaman daima bu tür uygulamalar gerçekleştirilirdi. 
Harçlıkçılar memleketlerine vardıklarında gerekli ihtiyaçları temin ederler, cephedekilerin ailelerine 
durum hakkında bilgi verirler ve yapılacak işlerini de yaparak tekrar geri dönerlerdi.66 Sicillerdeki 
timar kayıtlarına yansıyan harçlıkçılar kuzey seferi (1736-1739) sırasında tayin edilmişti. Bunlar 
alaybeylerinin tezkireleri ile kanun üzere harçlıkçı olarak belirlenmiş ve Özü’den gemi ile Trabzon’a 
hareket etmişlerdi.67 Sürmene, Of ve Kürtün’deki köylerde olan timarlardan seçilen 6 harçlıkçının 
Özü’den Balıklava’ya oradan kara yoluyla Kefe’ye ve oradan da deniz üzerinden Trabzon’a ulaşmaları 
bildirilmişti. Ancak fırtınadan ötürü denizden gidişleri oldukça zor olduğundan karadan gitmeleri 
ve geciktikleri süre içerisinde de timarlarına herhangi bir zarar gelmemesi üzerinde durulmuştu. 
Harçlıkçıların sayısı sadece kayıtlardaki bilgilerle sınırlıdır. Bu bilgilerde harçlıkçıların timar köyleri, 
miktarı, isimleri ve kendilerine tanınan imtiyazları yanında timarlarının korunmasına ilişkin emirler de 
yer almaktadır. Harçlıkçılardan memleketlerine gidip dönmeyenler de olurdu. Bunların tespit edilmesi 
ve bir an önce cepheye gönderilmesi hükümlerde şiddetle belirtilmekteydi.68 Bu yönde bunların 
kontrolünü sağlayan bir baş harçlıkçı da tespit edilir ve genellikle zeamet sahibi olanlardan seçilirdi. 
Mesela yine kuzey seferi için Trabzon’a gönderilen 19 harçlıkçıya Sürmene’de Zavzoka Köyü’ndeki 
34013 akçe zeamete sahip olup Trabzon’un önceki alaybeyi olan Ali, baş harçlıkçı tayin olunmuştu.69 
Bu noktada baş harçlıkçılar hem zeamet hem de önceden idari görevlerde yer almış olanlardan temin 
edilmeye çalışılmıştır.

Timarların türü noktasında sicillerdeki kayıtlarda ismi en çok zikredilenler gedik timarlardır. 
Bunların tümü ya Trabzon Kalesi’nde görevli olan ya da kale ile ilişkili bir görevde yer alanların sahip 
oldukları timarlardır. Bunlar çeşitli kazaların köylerinde timar gelirlerine sahip olmalarına karşılık 
kalede de görevlerini yerine getirmekteydiler. Mesela Maçka’nın bazı köylerinde timarı olanlar 
Trabzon Kalesi okçuluğu70 ve kale azebanlarından kayıklar reisliği71 görevlerinde bulunmuşlardı. 
Bunlardan başka timar sahiplerinin Trabzon Kalesi’nde en fazla üstlendikleri görevler kale azebliği72 

59 TŞS, No: 1886, s. 99.
60 TŞS, No: 1903, s. 164. Buna benzer kayıtlar için bkz. TŞS, No: 1905, s. 20, 38; TŞS, No: 1889, s. 151; TŞS, No: 1897, s. 70; TŞS, No: 1888, 
s. 110, 126, 128; TŞS, No: 1881, s. 131; TŞS, No: 1890, s. 98, 103.
61 Akçaabat’ın Vara Köyü’nde 6000 akçelik timarı olan Mehmed veled-i Mustafa üç seneden beri görevli olduğu İran seferine (1727) 
gitmediğinden timarı Mustafa’ya verildi (TŞS, No: 1890, s. 105).
62 TŞS, No: 1885, s. 118; TŞS, No: 1888, s. 124; TŞS, No: 1889, s. 154.
63 TŞS, No: 1902, s. 119.
64 TŞS, No: 1906, s. 83; TŞS, No: 1914, s. 7.
65 TŞS, No: 1883, s. 59, 60, 64, 88; TŞS, No: 1886, s. 82.
66 Harçlıkçı için bkz. Mehmet Zeki PAKALIN, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul, 
1993, s. 739.
67 TŞS, No: 1902, s. 118, 119.
68 TŞS, No: 1886, s. 26; TŞS, No: 1905, s. 24.
69 TŞS, No: 1905, s. 38.
70 TŞS, No: 1898, s. 50; TŞS, No: 1907, s. 85; TŞS, No: 1903, s. 133; TŞS, No: 1893, s. 119; TŞS, No: 1890, s. 109, 116.
71 TŞS, No: 1907, s. 85, 157; TŞS, No: 1910, s. 59; TŞS, No: 1915, s. 9.
72 TŞS, No: 1895, s. 48; TŞS, No: 1885, s. 10, 137, 143, 167; TŞS, No: 1907, s. 167; TŞS, No: 1890, s. 118; TŞS, No: 1892, s. 38; TŞS, No: 
1914, s. 21.

ve kale muhafızlığı idi.73 Kaledeki bu görevlilerin timar tevcihleri onların bir üstü olan komutanları 
aracılığıyla gerçekleştirilirdi. Mesela azeblerin timar tevcihi azeban ağasının referansıyla yapılırdı.74 
Timar sahiplerinin kaledeki en üst görevleri ise dizdarlıktı.75 Sicillerdeki kayıtlar kaledeki timar 
sahiplerinin hemen hemen her görevde yer aldıklarını göstermektedir. Bunlar içerisinde kale topçusu76 
ve kalenin Soluk Kapısı’nın bekçisi77 de yer almaktadır. Bunlardan başka gedik timar sahiplerinin 
kaledeki çeşitli kesimlerde hizmet yürüttükleri de görülmektedir. Orta ve yukarı kale muhafızlığı 
bunlar arasındaydı.78 Ayrıca kale içerisindeki camilerde yer alan mescitlerin imamlığı da gedik 
timarlar içerisindeki görevlerdendi. Özellikle Monla Siyah ve Karabaş Mescitlerinin imamları 
kayıtlarda zikredilmektedir.79 Öte yandan Trabzon Kalesi’ne yönelik gedik timar tevcihlerinin valilerin 
uhdesinde gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.80 Kadı sicillerindeki gedik timar ile ilgili kayıtlara göre 
timar tevcih sebebi çoğunlukla görevin terki sonucu gerçekleşmekteydi. Çok az sayıda ölüm üzerine 
tevcihin olduğunu görmekteyiz. Dikkat çekici olması bakımından bir kayıtta Trabzon Kale dizdarının 
hac görevini yerine getirmesi için görevini ve timar gelirini vekil sistemi üzerinden kendisi dönünceye 
kadar bir başkasına yönlendirmesi üzerine kaydına şerh düşülmüştü.81 Bazen bu tür timarlarda usulsüz 
sahip olma noktası da gündeme gelmekteydi. Bu gibi uygulamalarda diğer timarlarda olduğu gibi 
öncelikle merkezdeki ruznamçe defterlerine bakılmakta ve ona göre karar verilmekteydi.82

Tablo 3: Trabzon Kadı Sicillerindeki Timar Kayıtlarında Geçen Gedik Timar Sahipleri ve 
Trabzon Kalesi’ndeki Görevleri (1725-1745)

Timar Sahibinin İsmi Timar 
Sahibinin 
Kaledeki 
Görevi

Timarın Bulunduğu Yer Timarın 
Miktarı 
(Akçe)

Önceki 
Timar Sahibi

Sonraki 
Timar Sahibi

Kaza/Nahiye Köy

S ü l e y m a n 
Halife

M e h m e d 
Halife

İmam A k ç a a b a t 
Kazası

K a l u b a k i 
(Armaz)

1250

M e h m e d 
Halife

H ü s e y i n 
Halife

İmam A k ç a a b a t 
Kazası

Bodamiya 3300

Mehmed Mahmud Okçu Maçka Kazası Kosterlu 1910

Mehmed Mehmed Okçu Maçka Kazası Kosterlu 1910

Ali Halil Okçu Maçka Kazası Kosterlu 1910

İbrahim Ali Okçu Maçka Kazası Kosterlu 1910

Mustafa Abdullah A z e b -
Kayıklar Reisi

Maçka Kazası Dirvan 1600

Hasan Ahmed A z e b -
Kayıklar Reisi

Maçka Kazası Mandiranyon 3000

Ahmed Numan Azeb Yomra Nahiyesi Dirvana 1500

Hüseyin Mehmed Azeb Yomra Nahiyesi Yanbolu 1400

73 TŞS, No: 1907, s. 166, 156, 177; TŞS, No: 1883, s. 56; TŞS, No: 1897, s. 77.
74 TŞS, No: 1885, s. 137.
75 TŞS, No: 1885, s. 182; TŞS, No: 1898, s. 54.
76 TŞS, No: 1885, s. 164.
77 TŞS, No: 1889, s. 137.
78 TŞS, No: 1885, s. 136, TŞS, No: 1907, s. 156; TŞS, No: 1886, s. 135; TŞS, No: 1910, s. 40, 50.
79 TŞS, No: 1898, s. 47; TŞS, No: 1903, s. 138; TŞS, No: 1906, s. 79, 83, 103.
80 TŞS, No: 1910, s. 59; TŞS, No: 1915, s. 9.
81 TŞS, No: 1885, s. 182.
82 TŞS, No: 1883, s. 56; TŞS, No: 1885, s. 143; TŞS, No: 1893, s. 119.
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İbrahim İsmail Azeb Yomra Nahiyesi Yanbolu 1400

Ali Abdullah Azeb Yomra Nahiyesi Merkez 1350

Süleyman Ebu Bekir Azeb Yomra Nahiyesi Saçera (Kilad) 1300

Hüseyin Abdullah Muhafız A k ç a a b a t 
Kazası

Vayton 1800

Mehmed Yusuf Muhafız Sürmene Kazası Mahora 1500

Murteza Abdullah Muhafız A k ç a a b a t 
Kazası

Karikliya 1500

Gülşen İsmail S e y y i d 
Mehmed

Muhafız Sürmene Kazası Mahora 1500

Osman Ali Azeban Ağası Rize Kazası Orvara 9700

Ali Mustafa A z e b a n 
Çavuşu

Yomra Nahiyesi - 1700

Ali İbrahim Dizdar A k ç a a b a t 
Kazası

Cankariya 5000

Ahmed İbrahim Topçu Yomra Nahiyesi Merkez 2600

Yusuf İbrahim Kapıcı Sürmene Kazası Mahora 1900

İsmail Ahmed Muhafız A k ç a a b a t 
Kazası

Kakalince 1500

Ali Abdullah Muhafız Yomra Nahiyesi Yanbolu 1400

Yusuf Mahmud Muhafız Yomra Nahiyesi Yanbolu 1500

İbrahim Süleyman Muhafız Sürmene Kazası Zaniki 1400

Mustafa Mustafa Muhafız Yomra Nahiyesi Mesona 1500

Timar kayıtları içerisinde timarlarla alakalı bilhassa tevcih noktasında yapılan usulsüzlükler 
de bir hayli dikkat çekmektedir. Bunlar haliyle tevcih sırasında bir takım ihtilafları da beraberinde 
getirmektedir. Bunların başında haksız tevcihler gelmektedir. Mesela şehrin yöneticileri ki bilhassa 
alaybeyleri başkasının üzerine kayıtlı bulunan herhangi bir timarı kendi üzerlerine almak için mevcut 
olmayan yani hayali biri üzerine berat ettirip uzun süre timarı boş gösterip sepet timarı noktasında 
sonradan kendi üzerine aktarmaktaydı.83 Bu yönde özellikle geliri icmalli zeamet derecesinde yüksek 
olan dirliklere şehrin yöneticileri haksız yere müdahale ettiğinden bunların önlenmesi için emirler 
gönderilmekteydi.84 Bazen de babalarının ölümü üzerine küçük çocuklara kalan timarlar başkalarının 
müdahalesi ile haksız yere farklı kişilere tevcih olunmakta, yapılan araştırmalar sonucu ancak durum 
düzeltilebilmekteydi.85 Haksız tevcihler genelde sefer zamanı timar sahibinin öldüğünü belirtip 
timarına el koyma şeklinde olurdu.86 Bilhassa bu usulsüzlükler ruznamçe defterlerinin kontrolü 
sonucu düzeltilebildiği gibi iki tevcih tezkiresi söz konusu ise öncekinin tarihi dikkate alınarak da 
mağduriyet giderilmekteydi.87 Bazen hizmetkâr ve kölelerin üzerine dirliklerini gösterip bunların 

83  TŞS, No: 1888, s. 111. Böyle bir uygulama Maçka’nın Mendandüz-ı Küçük Köyü’ndeki 10226 akçelik timar için yapıldı (TŞS, No: 1885, 
s. 145).
84 Trabzon’daki icmalli zeamet köylerine beylerbeyi ve sancakbeyinin adamları ile voyvoda, mütesellim, subaşı, serdengeçti ağaları vs. ehl-i 
örften çeşitli yöneticiler müdahale etmiş ve bunun önlenmesi emredilmişti. Bkz. TŞS, No: 1905, s. 27.
85 TŞS, No: 1895, s. 19.
86 TŞS, No: 1903, s. 131, 132.
87 TŞS, No: 1907, s. 151.

gelirlerinden istifade edenler de olabiliyordu. Bu durumda alınacak en iyi tedbir sefer zamanı timarların 
yoklanmasıydı. Sefer zamanı timar ve zeametler yoklanıp olmayanların elinden alınır ve başkalarına 
verilirdi.88 Kalelerdeki görevliler için de aynı şey geçerliydi. Sicildeki kayıtlardan anlaşıldığına göre 
Trabzon Kalesi’nde görevini yerine getirmeyenleri tespit için yoklamalar yapılır, mevcut olmayanların 
timarları ellerinden alınırdı.89

Kadı sicillerindeki timar kayıtlarında tespit ettiğimiz bir diğer husus ise timarların yalnız 
sipahilere değil, merkezde yer alan görevlilere de verildiğidir. Nitekim timar yalnız askerlere değil, 
bir tür maaş ya da emeklilik maaşı olarak saray ve hükümet görevlilerine de verilmekteydi. Çavuş, 
müteferrika, kâtip ve şakirdler gibi üst düzey devlet adamları da timar tasarruf edebilmekteydiler. 
Mesela Of’un Bolalis Köyü’ndeki 22200 akçelik zeameti önce Çukadar Hasan tasarruf ederken90 
bunun ölümü üzerine dergâh-ı muallâ çavuşlarından Mustafa tasarruf etmiştir.91 Ancak merkezde yer 
alan görevlilerin timar tasarruf etmeleri makamlarında kaldıkları süre boyunca geçerliydi.92 Ayrıca 
doğrudan doğruya asker olmayanlara bu şekilde timar verilmesi ve bu yönde artışın olması timar 
sisteminin bozulmasının sebeplerinden biri olarak da kabul edilmektedir.93

Trabzon kadı sicillerindeki timar kayıtlarında sistemin bozulmasına yönelik tutumlara da 
rastlanmaktadır. Yukarıda uygunsuz olarak yapılan tevcihler yanında bu gibi bozulmanın önemli bir 
işareti de timarın “bî-hasıl” yani verimsiz olması dolayısıyla gelir elde edilememesi yanında yerel 
yöneticilerin de timar sahiplerinden usulsüz vergi talep ederek onları zor durumda bırakmalarıdır.94 
Bu husustan başka boşalan timarların mukataaya verilmesi, eyaletlerde rüşvetle timar dağıtılması, 
sefer zamanı zengin dirlik sahiplerinden rüşvet alınıp fakirlerin sefere götürülmesi gibi hususlar timar 
sisteminin bozulmasında etkili olmuştur. Nihayetinde yoklamaların da yapılmaması bozulmanın hem 
bir göstergesi hem de devamının sebebiydi. Nitekim alınan tedbirler sonuç vermeyip sistem malî bir 
külfet haline dönünce 1847’de tüm timar sahipleri hayatları süresince timar bedellerinin yarısı ile 
emekli edilerek timar sistemi tamamen ortadan kaldırıldı.95

Sonuç
Görüldüğü üzere Trabzon kadı sicillerinde yer alan timar kayıtları Osmanlı bürokrasisinin bir 

yansıması olarak merkezdeki timar defterlerinde bulunan çoğu bilgilerle örtüşmektedir. Bu kayıtlarda 
timar sisteminin bir parçası olan zeamet ve timarlardan bahsedilmektedir. Tevcihlerden usulsüzlük ve 
yoklamalara kadar geniş bir konu birikimini içeren bu kayıtlar genellikle sicillerin askerî hükümlere 
ayrılan son kısmında yer almaktadır. Sicillerdeki timar kayıtlarından hem merkezdeki diğer timar 
kayıtlarıyla olan benzerlikleri hem de Trabzon’un idarî ve iktisadî yapısına yönelik genel bir 
değerlendirmeyi elde edebilmekteyiz. Bilhassa idarî yönetim açısından sancak, kaza, nahiye ve köylerin 
isim ile sayıları hakkında net bilgiler ortaya konulmaktadır. Yine bu yönetim birimlerinin sahip olduğu 
zeamet ve timar çerçevesindeki veriler iktisadî açıdan bir kanaatin oluşmasını da sağlamaktadır. Bu 
hususlar muvacehesinde Trabzon’daki timar kayıtlarında Trabzon olmak üzere bir sancaktan ve buna 
bağlı 7 kaza, 2 nahiye ile 72 köyden bahsedilmektedir. Ayrıca bu kayıtlar bize yerleşim birimlerinin 
onomastik incelemesi açısından da bilgiler aktarmıştır. Mesela bazı köy isimlerinin Türkçe olması bu 
bölgelerin Türkleşme sürecine de işaret etmektedir. Neticede denilebilir ki; Trabzon kadı sicillerindeki 
timar kayıtları merkezdeki kayıtlarla benzer özellikte hem timar sistemi içinde düşünülebilecek tüm 
konular hem de Trabzon’un çeşitli yönleri hakkında açıklayıcı bilgiler sunan önemli arşiv kaynaklarıdır.

88 TŞS, No: 1905, s. 24, 35.
89 TŞS, No: 1889, s. 143; TŞS, No: 1906, s. 100; TŞS, No: 1907, s. 155; TŞS, No: 1914 (ilave), s. 10, 19. 
90 TŞS, No: 1890, s. 119.
91 TŞS, No: 1890, s. 118.
92 Coşkun ÜÇOK, “Osmanlı Devleti Teşkilâtından Tımarlar-I”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. I, Sayı 4 (1944), s.537.
93 Halil İNALCIK, Klâsik Çağ, s. 121. Timar sisteminin bozuluşu hakkında ayrıca bkz. Mustafa AKDAĞ, “Timar Rejiminin Bozuluşu”, 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. III, Sayı 4, Ankara, 1945, s. 419-431.
94 TŞS, No: 1889, s. 133, 163; TŞS, No: 1903, s. 137.
95 Mehmet Nuri Paşa, Netâyicü’l-Vukû’ât, C. III-IV, Haz. Neşet ÇAĞATAY, TTK Yay., Ankara, 1980, s. 299.
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ÖZET

Bu çalışmada Anadolu Beylerbeyliği’ne bağlı Teke Sancağı’nda XVI. yüzyılda vakıf ve mülk 
gelirleri dışındaki sancağa ait gelirlerin timar sistemi içinde dirliklere ayrılarak has, zeâmet 
ve timarlar şeklinde dağılımı incelenmiştir. Bu bağlamda XVI. yüzyılda yapılan tahrirlerde 

Teke Sancağı’nda gelirlerin önemli bir kısmı padişah haslarına ayrıldıktan sonra geri kalan sancak 
gelirleri sancakbeyi haslarıyla zeâmet ve timarlara ayrılmıştır. Sancak gelirlerinden en büyük payın 
ise timarlara ayrıldığı görülmektedir. XVI. yüzyılın ikinci yarısında Teke Sancağı’nda padişah ve 
sancakbeyi haslarından ayrı olarak sancaktaki bazı gelirlerin nişancı hasları ile Muş sancakbeyi 
haslarına tahsis edildiği görülmektedir.

Döneme ait Tahrir defterleri ile diğer arşiv belgelerine dayanılarak hazırlanan bu çalışmada, XVI. 
yüzyılda sancaktaki padişah, sancakbeyi ve nişancı hasları ile zeâmet ve timarlara ilişkin rakamsal 
verilere ve sancaktaki bu dirlikler için ayrılan gelir kaynaklarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Teke Sancağı, XVI. Yüzyıl, Osmanlı Devleti, Tahrir Defterleri, Timar, 
Zeâmet, Has, Padişah Hassı, Sancakbeyi Hassı, Nişancı Hassı, Zaîm, Dirlik, Antalya, Vergi Geliri.

“DIRLIK” IN THE OTTOMAN SANCAK OF TEKE IN THE XVIth CENTURY: 
INCOME DISTRIBUTION OF THE SANCAK ACCORDING TO THE TIMAR SYSTEM

ABSTRACT
This paper studies the income distribution (according to the Ottoman Timar System’s granting of 

has, zeâmet and timar fiefs)  of dirlik revenues (excluding the vakif and mülk revenues) for the Sancak 
of Teke attached to the Province of Anadolu (the Anatolian Beylerbeylik/Eyalet, one of the major 
governorate of the Ottoman Empire) in the XVIth century. In this regard, it is understood that the 
Teke Sancak’s considerable proportion of income in the XVIth century was reserved for the Treasury 
of the Sultan and the rest for the Treasury of the administor of the sancak (sancakbeg) as the granting 

Yrd. Doç.Dr. Abdullatif ARMAĞAN
Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE

XVI. YÜZYILDA TEKE SANCAĞI’NDA DİRLİKLER: SANCAK GELİRLERİNİN 
TİMAR SİSTEMİ İÇİNDE DAĞILIMI



636 637

KONGRE BİLDİRİLERİ

Arşiv Dairesi BaşkanlığıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

of zeâmet(modest revenue fief) and small timar fiefs. The major proportion of the Sancak incomes 
was reserved for the timar fief of land. It is also seen that a particular amount of the Sancak’s income, 
beside both the has (large fief of land) of the Sultan and the sancakbeg, was reserved in the XVIth 
century for the has of Nişancı (Secretary of the Imperial Council) and the has of Muş’s Sancakbeg. 

This article in the light of the Ottoman Tahrir registers of the Teke Sancak in the XVIth century 
gives information about the above-mentioned three types of has (those of Sultan, Sancakbeyi, Nişancı), 
the statistical data from zeâmet and timar fiefs as well as the income resources for these dirliks in the 
Sancak.

Key Words: Sancak of Teke, XVIth century, Ottoman State, tahrir registers, Timar (fief), Zeâmet, 
Has, Has of Sultan, Has of Sancakbeg, Has of Nişancı, zaîm, dirlik, Antalya, tax income.

Giriş
Timar sistemi1, Osmanlı Devleti’nin en temel kurumlarından biriydi. Mîrî arazi rejiminin 

uygulandığı bölgelerde eyalet ve sancak idaresi timar sistemine dayanırdı. Bundan başka devletin 
idarî, sosyal, ekonomik ve ziraî yapısıyla askerî teşkilatı ve vergi düzeni de timar sistemi ile iç içeydi. 
Timar sisteminin uygulanması için devlet, hâkimiyeti altına aldığı bölgelerde tahrirler yaptırarak vergi 
gelirlerini tespit eder ve daha sonra bu vergi gelirlerini doğrudan merkezî hazineye aktarmak yerine 
dirlik denilen birimlere bölerek, başta askerlik hizmeti olmak üzere birtakım askerî ve idarî hizmet 
ve yükümlülükleri yerine getirmek karşılığında sâhib-i arz olarak isimlendirilen has, zeâmet ve timar 
sahiplerine verirdi2.

Osmanlı hâkimiyetindeki birçok eyalet ve sancakta olduğu gibi mîrî arazi rejimine tabi Teke 
Sancağı’nda da timar sistemi uygulanmaktaydı. Akdeniz kıyısında Alâiye ile Fethiye arasındaki 
sahil bölgesinde yer alan ve II. Murat zamanında 1423’de kesin olarak Osmanlı hâkimiyetine 
girdikten sonra sancak haline getirilerek Anadolu Beylerbeyliği’ne bağlanan sancağın idarî taksimatı 
altında yer alan kaza ve nahiyelere bağlı şehir, kasaba, köy, mezraa ve konar-göçer cemaatlere ait 
gelirler ile diğer gelirlerden oluşan sancak gelirlerinin önemli bir kısmı havâss-ı hümâyun veya hasshâ-i 
padişah adı altında padişah hasları için ayrıldıktan sonra geri kalan sancak gelirleri dirliklere ayrılarak 
maaş, hizmet ve yükümlülüklerine karşılık has, zeâmet ve timar olarak başta sancakbeyi olmak üzere 
sancaktaki zeâmet ve timar sahiplerine tahsis edilmiştir. XVI. yüzyılda sancak gelirlerinden en 
büyük pay padişah hasları ile timarlara ayrılmıştı.  Sancaktaki dirlik sahipleri arasında en büyük dirliği 
ise sancakbeyi tasarruf etmekteydi. Onu zeâmet ve timar sahipleri takip etmekteydi.

Bu çalışmada XVI. yüzyılda Teke Sancağı’nda mülk ve vakıflar dışındaki sancak gelirlerinin timar 
sistemi içinde dirliklere ayrılarak has, zeâmet ve timarlar şeklinde dağılımı incelenmiştir. Döneme 
ait Tahrir defterleri ile diğer belgelere dayanılarak hazırlanan çalışmada, XVI. yüzyılda sancaktaki 
padişah, sancakbeyi ve nişancı hasları ile zeâmet ve timarlara ilişkin rakamsal verilere ve sancaktaki 
bu dirlikler için ayrılan gelir kaynaklarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

1. Dirlikler
1.1. Haslar
Teke Sancağı’nın XVI. yüzyıla ait Tahrir defterlerine göre, sancaktaki haslar iki kısma 

ayrılmaktaydı. Bunlardan birincisi havâss-ı hümâyûn veya hasshâ-i padişah denilen padişah hasları, 
diğeri ise hâss-ı mîr-livâ denilen sancakbeyi haslarıydı. Fakat yüzyılın ikinci yarısında H.976/M.1568 
yılına ait Mufassal defter3 ile bu defterin icmâli olduğu tahmin edilen yine II. Selim dönemine ait 
İcmâl defterde4, padişah ve sancakbeyi haslarından ayrı olarak, Karahisar Nahiyesi’nde Serik 

1  Timar sistemi hakkında  bkz. Ömer Lütfi Barkan, “Timar”, İ.A., XII/1, İkinci Basılış, Milli Eğitim  Basımevi, İstanbul, 1979, s. 286-333; Nicoara 
Beldiceanu, XIV. Yüzyıldan XVI. Yüzyıla Osmanlı Devleti’nde Timar, çev. M.Ali Kılıçbay, Ankara, 1985, s. 25- 102. 
2 Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, 2. baskı, Kardelen Kitabevi, Isparta, 1998, s. 163; Özer Ergenç, “Osmanlı Klasik Düzeni ve 
Özellikleri Üzerine Bazı açıklamalar”, Osmanlı (Editör: Güler Eren), C. 4, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, s. 32
3 1568’deki Nişancı hasları için bkz. TKGM. KK. No: 107, vr. 172/b- 187/a.
4  II. Selim dönemine ait İcmâl defterdeki Nişancı hasları için bkz. TKGM. KK. No: 315, vr. 13/a.

Yörükleri Cemaati’ne tabi 15 cemaat ile Serik Mezraası’nın vergi gelirlerinin Nişancı haslarına 
ayrıldığı görülmektedir. Yine XVI. yüzyılın ikinci yarısında sancaktaki İstanos Nahiyesi’nden Garibce 
ile Mükerrem Kömi Nahiyesi’nden Badem Ağacı ve Altıkuyu (Altıkuyulu) köylerine ait gelirlerden 
bir kısmı Muş Sancakbeyi Bahaeddin Bey’in hasları arasında yer almaktaydı5.  

1.1.1. Padişah Hasları
XVI. yüzyılda Teke Sancağı’na ait beş defterde padişah hasları yer almaktaydı. Bu defterlerden 

tarihleri kesin olarak bilinen üç defter H.927/M.1521, H.937/M.1530 ve H.976/M.1568 yıllarına aitti6. 
Diğer iki defterin tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte, defterlerdeki bazı kayıtlardan hangi 
döneme ait oldukları tahmin edilebilmektedir. Bu iki defterden birinin, defterdeki bir kayda göre, 
II. Bâyezid’in ölümünden sonra yazıldığı anlaşılmaktadır7. Diğer defterin ise defterdeki tuğradan 
II. Selim dönemine ait olduğu ve H.976/M.1568 yılına ait Mufassal defterin icmâli olduğu tahmin 
edilmektedir8.

H.927/M.1521 yılına ait İcmâl defterde9 sancaktaki padişah hasları 1.078.158 akçeydi. Haslar, 
sancaktaki kaza ve nahiyelerde yer alan 9 köy, 2 mezraa, 6 cemaat, 21 nehir, 5 mukataa ve 5 mahsûl 
gelirleriyle hâssa koruları ve diğer gelirlerden oluşmaktaydı.

Padişah haslarına ayrılan mukataa ve mahsûl gelirlerinin toplamı 363.357 akçe idi. Bunun 
306.707 akçesi Antalya Kazası’ndan, 2000 akçesi Karahisar-ı Teke Kazası’ndan 5000 akçesi Elmalu 
Nahiyesi’nden ve 49.650 akçesi ise Kalkanlu ve Kaş kazalarından elde edilmişti. Padişah haslarına ait 
363.357 akçelik gelirin 94.650 akçesi mukataa, 268.707 akçesi ise muhtelif mahsûl gelirlerine aitti.

Sancaktaki köylerden tahsil edilen padişah hasları 384.292 akçe olup, bunun 254.126 akçesi 
Antalya Kazası’na tabi köylerden, 130.166 akçesi ise Elmalu Nahiyesi’ne tabi köylerden elde edilmişti.

Nehir olarak ifade edilen çeltik ekilen alanlardan elde edilen gelirler 318.000 akçeydi. Bunun 
73.000 akçesi Karahisar Kazası’ndan, 45.000 akçesi Kalkanlu Kazası’ndan ve 200.000 akçesi ise 
Elmalu Nahiyesi’nden elde edilmişti.

Cemaat ve diğer gelirlerden elde edilen 12.509 akçelik gelirin ise 9009 akçesi Antalya Kazası’ndan, 
2500 akçesi Elmalu Nahiyesi’nden ve 1000 akçesi ise Kalkanlu Kazası’ndan sağlanmıştı.

H.927/M.1521 yılında 1.078.158 akçe olan sancaktaki padişah haslarının, 569.842 akçesi Antalya 
Kazası’ndan, 75.000 akçesi Karahisar-ı Teke Kazası’ndan, 337.666 akçesi Elmalu Nahiyesi’nden ve 
95.650 akçesi ise Kalkanlu ve Kaş kazalarından elde edilmişti (Bkz. Tablo: I).

H.937/M.1530 yılında sancaktaki padişah haslarına ayrılan gelirlerde azalma olduğu 
görülmektedir10. Bu tarihte padişah hasları defterde 980.174 akçe olarak kaydedilmiştir11. Padişah 
haslarına ayrılan gelir kaynakları 8 mukata, 10 köy, 31 cemaat, 22 nehir, 6 koru ve mezraa ile 2 
memleha (tuzla) ve diğer gelirlerden oluşmaktaydı. 

Mukataa gelirlerinin toplamı 254.833 akçeydi. Bunun 252.833 akçesi Antalya, 2000 akçesi ise 
Kalkalu kazalarındaki mukataalardandı. 181.671 akçe olan köylerden tahsil edilen gelirlerin 46.505 
5  TKGM. KK. No:107, vr. 136/b- 137/b, 187/b- 188/a; TKGM. KK. No:315, vr. 7/a, 19/b; BOA. MAD. No: 15311, s. 112.
6  H.927/M.1521 yılına ait İcmâl defter 258 sayfa olup, Teke, Hamid ve Alâiye sancaklarına ait kayıtları ihtiva etmektedir. Defterin ilk 90 
sayfası Teke Sancağı’na ait kayıtları içermektedir. Teke Sancağı’ndaki padişah hasları için bkz. BOA. TD. No: 107, s. 1- 2; H. 937/M.1530 
yılına ait İcmâl defterin 575- 612. sayfaları arasında Teke Sancağı’na ait kayıtlar yer almaktadır. Defterdeki padişah hasları için bkz. BOA. TD. 
No: 166, s. 576- 577, 591, 599- 600, 605, 609, 611; H. 5 Safer 976/M. 30 Temmuz 1568 tarihli 328 varaktan oluşan Mufassal defterdeki padişah 
hasları için bkz. TKGM. KK. No: 107, vr. 12/b- 40/b.
7  II. Bâyezid’in ölümünden sonra yazıldığı tahmin edilen defterde padişah hasları 588.392 akçeydi. Ancak padişah hasları arasında yer alan 
vergi gelirlerini topladığımızda, padişah haslarının 588.342 akçe olduğu görülmektedir. Bu tarihte padişah hasları için sancakta 8 köy, 29 
cemaat, 6 koru ve 18 nehir olarak ifade edilen çeltik ekilen alanlar ile mukataa gelirleri ayrılmıştır.  Sayfa eksiklikleri olan defterin padişah 
haslarının yer aldığı sayfalarında da eksiklikler olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle bu tarihte padişah haslarının daha fazla olduğu tahmin 
edilmektedir. Yakın tarihlerdeki diğer padişah haslarına ait kayıtlara bakıldığında, bu tarihte padişah haslarının 850.000- 900.000 akçe civarında 
olduğu tahmin edilmektedir. 120 sayfadan oluşan ve Teke Sancağı’ndaki cemaatleri havi defterdeki padişah hasları hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz. BOA. MAD. No: 253, s. 44- 54; 101- 120; Defterin II. Bâyezid’in ölümünden sonra yazıldığına dair ayrıca bkz. Aynı defter, s. 52. 
8  36 varaktan oluşan İcmâl defterdeki padişah hasları için bkz. TKGM. KK. No: 315, vr. 1/b- 2/a.
9  Padişah hasları için bkz. BOA. TD. No:107, s. 1- 2. 
10  Padişah hasları için bkz. BOA. TD. No: 166, s. 576- 577, 591, 599- 600, 605, 609, 611.
11 Yapılan toplamda padişah haslarının 970.174 akçe olduğu tespit edilmiştir. Aradaki 10.000 akçelik fark Kalkanlu Kazası’ndaki gelirlerden 
kaynaklanmaktaydı. Kalkanlu Kazası’nın toplamı defterde 63.550 akçe olarak kaydedildiği halde, yapılan toplamda 53.550 akçe çıkmıştır 
(Bkz. Aynı defter, s. 609, 611; Tablo: II).
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akçesi Antalya Kazası’na bağlı 5 köyden, 130.166 akçesi Elmalu Kazası’na bağlı 4 köyden, 5000 
akçesi ise Kalkanlu Kazası’na bağlı bir köyden elde edilmiştir. Padişah hasları arasında yer alan 
cemaatlere ait gelirler 38.310 akçeydi. Bunun 37.540 akçesi Antalya Kazası’ndaki 29 cemaatten, 770 
akçesi ise Karahisar ve Kalkanlu kazalarındaki 2 cemaatten elde edilmişti.

Nehir olarak ifade edilen çeltik ekilen alanlardan elde edilen padişah hasları 450.160 akçeydi. 
Bunun 132.160 akçesi Antalya Kazası’ndaki 2 nehirden, 73.000 akçesi Karahisar-ı Teke Kazası’ndaki 
2 nehirden, 200.000 akçesi Elmalu Kazası’na tabi Finike’deki 10 nehirden ve 45.000 akçesi ise 
Kalkanlu Kazası’ndaki 8 nehirden elde edilmiştir. Koru ve mezraalardan sağlanan 2200 akçelik gelirin 
tamamı ise Antalya Kazası’ndaki koru ve mezraalardandı. Ayrıca Karahisar Kazası’na tabi Boğazak 
Köyü’ndeki Acısu Memlehası’ndan 2000 akçe, Kaş Kazası’na tabi Meis Adası’ndaki memlehadan 
40.000 akçe ve Kalkanlu Kazası’na tabi sipahi ve müsellem reayasının rüsûmundan 1000 akçe olmak 
üzere toplam 43.000 akçe padişah hasları arasında bulunmaktaydı.

H.937/M.1530 yılında padişah haslarının kazalara göre dağılımı ise şöyle idi: Antalya Kazası’ndan 
471.238 akçe, Karahisar-ı Teke Kazası’ndan 75.220 akçe, Elmalu Kazası’ndan 330.166 akçe, Kaş 
Kazası’ntan 40.000 akçe ve Kalkanlu Kazası’dan 53.550 (63.550) akçe (Bkz. Tablo: II).

H.976/M.1568 yılına ait Mufassal defterde padişah hasları 1.216.392 akçeydi12. Bu tarihte padişah 
hasları arasında 5 mukataa, 12 köy, 36 cemaat, 1 kürekçi taifesi, 18 nehir (ark), 6 koru, 1 mezraa ve 
1 mahsûl gelirleriy ile 1 kapan resmi bulunmaktaydı. Mukataa gelirleri 524.333 akçe olup, 483.333 
akçesi Antalya Kazası’ndaki 2 mukataadan, 40.000 akçesi Kaş Kazası’ndaki 1 mukataadan ve 1600 
akçesi ise Kalkanlu Kazası’ndaki 2 mukataadan elde edilmiştir.

Köylerden elde edilen gelirler, defterdeki köy hâsıllarının toplamına göre 473.109 akçeydi13. 
Bunun 236.900 akçesi Antalya Kazası’na bağlı 7 köyden, 93.334 akçesi Karahisar Kazası’na bağlı 1 
köyden, 142.875 akçesi ise Elmalu Kazası’na bağlı 4 köyden elde edilmiştir14.

Cemaatlerden elde edilen 59.205 akçelik gelirin 4450 akçesi Antalya Kazası’ndaki 6 cemaatten, 
48.200 akçesi Kaş Kazası’ndaki 2 cemaatten ve 6555 akçesi ise Kalkanlu Kazası’ndaki 2 cemaatten 
sağlanmıştı. Padişah hasları içinde yer alan 27 cemaate ise hâsıl kaydedilmemiştir.

Nehirlerden elde edilen gelirler 80.900 akçeydi. Bunun 55.600 akçesi Elmalu Kazası’na bağlı 10 
nehirden, 25.300 akçesi ise Kalkanlu Kazası’na bağlı 8 nehirden elde edilmiştir.

Padişah hasları arasında yer alan koru ve mezraa gelirleri 5350 akçe olup, 2350 akçesi Antalya 
Kazası’na bağlı 6 korudan, 3000 akçesi ise Elmalu Kazası’ndaki 1 mezraadan elde edilmişti. Ayrıca 
Antalya kapan resmi ve Teke müsellem reayası mahsûlünden oluşan 70.300 akçelik gelir de sancaktaki 
padişah hasları arasında yer almaktaydı.

Padişah haslarına ait gelirlerin kazalara göre dağılımı; Antalya Kazası’ndan 797.333 akçe, 
Karahisar’dan 93.334 akçe, Elmalu’dan 204.070 (201.475) akçe, Kaş’tan 88.200 akçe ve Kalkanlu’dan 
33.455 akçe şeklinde olmuştur (Tablo: III).

H.976/M.1568 yılına ait Mufassal defterin icmâli olduğu tahmin edilen II. Selim dönemine ait 
defterde sancaktaki padişah hasları 1.328.736 akçeydi. Mukataa, mahsûl ve diğer gelirlerden oluşan 
has gelirlerinin kazalara göre dağılımı; Antalya Kazası’ndan 948.583 akçe, Elmalu’dan 226.670 akçe, 
Kalkanlu’dan 20.150 akçe ve Kaş’tan 40.000 akçe şeklindeydi15. Bu tarihte padişah haslarına ayrılan 
gelirlerin genellikle mukataa gelirlerinden oluştuğu görülmektedir. Padişah haslarının 1.174.086 akçesi 
mukataalardan, 132.100 akçesi mahsûl gelirlerinden ve 22.550 akçesi ise diğer vergi gelirlerinden 
oluşmaktaydı. 

XVI. yüzyıla ait tarihleri kesin olarak bilinen üç deftere göre padişah haslarına ayrılan sancaktaki 
gelirlerin dağılımını tablolarda şöyle gösterebiliriz:

12  Padişah hasları için ayrılan gelirleri tek tek topladığımızda 1.213.797 akçe çıkmıştır. Aradaki fark, Antalya ve Elmalu’ya bağlı bazı köylerin 
defterde yazılı hâsılları ile vergi gelirleri toplamının birbirini tutmamasından kaynaklanmaktadır. Padişah hasları için bkz. TKGM. KK. No: 
107, vr. 12/b- 40/b; Tablo: III.
13  Köylerdeki vergi gelirleri tek tek toplandığında padişah haslarına ayrılan köy gelirleri 475.704 akçe çıkmıştır. Bu konuda ve padişah 
haslarına ayrılan köyler için bkz. TKGM. KK. No: 107, vr. 12/b- 14/b, 18/a- 18/b, 35/b- 36/a, 37/b- 38/b. 
14  Elmalu Kazası’na bağlı padişah haslarına ayrılan köylerden elde edilen gelirler yapılan toplamda 145.470 akçe çıkmıştır (Bkz. Tablo: III).
15  Padişah hasları için bkz. TKGM. KK. No: 315, vr. 1/b- 2/a.
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*Parantez içindeki rakamlar defterde yazılı hâsılların toplamıdır, hemen üstündeki rakamlar ise 
gelirlerin tek tek ayrıca toplanması sonucunda elde edilen rakamlardır.

1.1.2. Sancakbeyi Hasları
Osmanlı İmparatorluğu’nda temel idarî birim olan sancağın yöneticisi sancakbeyinin hasları 

için sancak gelirlerinin önemli bir kısmı ayrılmaktaydı. Sancakbeylerinin hasları 200.000 akçeden 
başlamakta, kıdem ve istihkaklarına göre 500.000 ile 600.000 akçaye kadar yükselebilmekteydi16. 
Mîrî arazi rejimine tabi diğer sancaklarda olduğu gibi Teke Sancağı’nda da padişah haslarından sonra 
sancak gelirlerinin önemli bir kısmı sancakbeyi haslarına ayrılmıştı. XVI. yüzyılın ilk yarısında H.28 
Muharrem 925/M.30 Ocak 1519 tarihinde Ferhad Bey’in görevden alınmasıyla, Hazine-i Âmire 
Defterdarı Şemsi Bey’in sancakbeyliğine atandığı Teke Sancağı’nın sancakbeyi hasları 421.714 
akçeydi17. Yine Şemsi Bey’in sancakbeyi olarak görevde bulunduğu H.10 Ramazan 926/M.24 Ağustos 
1519 tarihinde sancakbeyi hasları 422.124 akçe olarak görülmektedir18. H.22 Rebiü’l-evvel 927/M.2 
Mart 1520 tarihinde Şemsi Bey’in Safed Sancağı’na atanması üzerine, Teke sancakbeyliğine 379.281 
akçelik hasları ile Amasya sancakbeyi Sinan Bey getirilmiştir19. Sancakbeyi hasları, H.933/M.1526 
yılında sancakbeyi olan İhtiyar Bey zamanında 400.000 akçeydi20. İhtiyar Bey’in yine Teke sancakbeyi 
olarak görüldüğü, 1523- 1529 yılları arasında düzenlenen defter21 ile H.935-36/M.1528-29 yıllarına ait 
başka bir defterde22 Teke sancakbeyinin hasları 400.000 akçe olarak görülmekteydi.

XVI. yüzyılın ikinci yarısında H.6 Şaban 964/M.4 Haziran 1556 tarihinde 330.403 akçe ile Teke 
sancakbeyi olan Ahmed Bey’in yerine atanan sâbık İzvornik sancakbeyi Bali Bey’in hasları 438.210 
akçeydi23. H.Gurre-i Zi’l-hicce 969/M.2 Ağustos 1561 tarihinde müteveffâ Hasan Bey’in tahvilinden 
boşalan sancakbeyliğe 336.648 akçelik haslar ile Aydın sancakbeyi Mustafa Bey getirilmiştir24. H.6 
Zi’l-hicce 970/M.22 Temmuz 1562 tarihinde ise Mustafa Bey’in yerine Aydın sancakbeyi Murad 
Bey’in 466.555 akçelik haslar ile Teke sancakbeyliğine getirildiği görülmektedir25. Ayn Ali tarafından 
H.1017/M.1608- 1609 yılında hazırlanarak I. Ahmed zamanında devrin Sadrazamı Kuyucu Murat 
Paşa’ya sunulan risâlede26 ve Evliyâ Çelebi’de27 ise Teke Sancağı’nın mîr-livâ hasları 328.000 akçe 
olarak kaydedilmiştir.

XVI. yüzyılda yapılan tahrirlere bakıldığında, Teke Sancağı’nın sancakbeyi hasları II. Bâyezid’in 
ölümünden sonra yazıldığı anlaşılan Teke cemaatlerini gösteren defterde 432.410 akçe28, H.927/M.1521 
yılına ait İcmâl defterde 421.294 akçe29, H.937/M.1530 yılına ait İcmâl defterde 394.685 akçe30, 
H.976/M.1568 yılına ait Mufassal defterde 404.830 akçe31 ve II. Selim dönemine ait olduğu tahmin 
edilen İcmâl defterde ise 420.028 akçe32 olarak kaydedilmiştir.

XVI. yüzyılda Teke Sancağı’nın sancakbeyi hasları hakkında bu bilgileri verdikten sonra, döneme 
ait Tahrir defterlerinde sancakbeyi haslarına ayrılan gelir kaynakları hakkında şu bilgiler verilebilir:

16 Ünal, a.g.e., s. 212; Aynı yazar, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı (1518- 1566), Ankara, 1989, s. 173-174; A.Latif Armağan, “Osmanlı Klasik 
Döneminde Devlet Yönetimi ve Taşra Teşkilatı”, Prof. Dr. Yavuz Ercan’a Armağan, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2008, s. 81. 
17 BOA. Rûznâmçe No: 1, s.499- 500.
18 Aynı defter, s. 515- 516, 510- 511.
19 Aynı defter, s. 519- 520.
20 TSMA. D. 5246  
21 TSMA. D. 1057.
22 TSMA. D. 8303.
23  BOA. Rûznâmçe, No: 8, s. 243- 244. 
24 BOA. Rûznâmçe, No: 16, s.364.
25 BOA. Rûznâmçe, No: 17, s. 568- 569. 
26 Ayn Ali, Kavânîn-i Âl-i Osman der Hülâsa-i Mezâmin-i Defter-i Dîvân, Milli Kütüphane, nüsha no:1681, s. 21.
27 Evliya Çelebî, Seyahatnâme, C. IX, İstanbul, 1935, s. 278. 
28 Defterdeki vergi gelirleri toplandığında sancakbeyi hasları 433.864 akçe çıkmıştır. Sancakta sancakbeyi hasları için 3 nefs (Antalya, 
İstanos, Elmalu) geliri ile 18 köy, 3 mezraa, 58 cemaat, 1 mukataa ve 2 mahsûl gelirleri ayrılmıştır. Bkz. BOA. MAD.No: 253, s. 6- 43, 55- 100.
29 BOA. TD. No: 107, s. 3- 5. 
30 BOA. TD. No: 166, s. 611. 
31 Sancakbeyi hasları yapılan toplamda 404.754 akçe çıkmıştır. (Bkz.TKGM. KK. No: 107, vr. 40/b- 65/b.).
32 TKGM. KK. No: 315, vr. 2/b.
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H.927/M.1521 yılında sancakbeyi olan İhtiyar Bey zamanında mîr-livâ hasları 421.294 akçeydi33. 
Sancakbeyi hasları, 3 nefs (Antalya, İstanos, Elmalu)  gelirleri ile 21 mahsûl, 1 mukataa,  20 köy, 1 
nehir, 8 cemaat ve 5 mezraa gelirlerinden oluşmaktaydı.

Mukataa ve mahsûl gelirleri 142.441 akçe olup, bunun 76.709 akçesi Antalya Kazası’ndaki 10 
mahsûl gelirinden, 41.000 akçesi Karahisar Nahiyesi’ndeki 3 mahsûl gelirinden, 23.252 akçesi Elmalu 
Nahiyesi’ndeki 7 mahsûl gelirinden ve 1200 akçesi ise Kaş Nahiyesi’ndeki 1 mukataa ve 1 mahsûl 
gelirinden elde edilmişti.

Sancakbeyi hasları arasında yer alan köy gelirleri 204.202 akçeydi. Bunun 52.834 akçesi Antalya 
Kazası’na bağlı 6 köy ve 1 nehirden, 55.762 akçesi Karahisar Nahiyesi’ne bağlı 4 köyden, 57.053 
akçesi Elmalu Nahiyesi’ne bağlı 4 köy ve 2 cemaatten ve 38.553 akçesi Kaş Nahiyesi’ne bağlı 6 
köyden tahsil olunmuştu.  72.468 akçe olan cemaat gelirlerinin 59.968 akçesi Antalya Kazası’ndaki 
4 cemaate ve 12.500 akçesi Elmalu ve Kaş nahiyelerindeki 2 cemaate aitti. Mîr-livâ haslarına ayrılan 
mezraa gelirleri ise 2183 akçe olup, 1683 akçesi Karahisar Nahiyesi’ne tabi 2 mezraadan ve 500 
akçesi Kaş Nahiyesi’ne tabi 3 mezraadan elde edilmiştir.

İhtiyar Bey’in sancakbeyi hasları olan 421.294 akçenin 189.511 akçesi Antalya Kazası’na tabi 
nahiyelerden, 98.445 akçesi Karahisâr Nahiyesi’nden, 90.585 akçesi Elmalu Nahiyesi’nden, 42.753 
akçesi ise Kaş Nahiyesi’nden elde edilmiştir (Bkz. Tablo: IV).

H.937/M.1530 yılında sancakbeyi hasları 394.685 akçeydi34. Bu tarihte sancakbeyi hasları 3 nefs, 
6 mukataa ve mahsûl, 17 köy, 4 mezraa ve 56 cemaate ait gelirlerden teşekkül etmekteydi.

Sancakbeyi hasları içinde yer alan mukataa ve mahsûl gelirleri 4550 akçeydi. Bunun 1250 
akçesi Antalya Kazası’ndaki 1 mukataa ve 1 âdet-i mîzân mahsûlü gelirlerinden, 2600 akçesi Elmalu 
Kazası’ndaki 2 mahsûl gelirinden ve 700 akçesi ise Kaş Kazası’ndaki 1 mukataa gelirinden elde 
edilmiştir.

 Sancakbeyi hasları arasında yer alan köylere ait gelirler 191.654 akçe olup, bunun 53.425 akçesi 
Antalya Kazası’na bağlı 4 köy ve 1 mezraadan, 55.692 akçesi Karahisar Kazası’na bağlı 4 köyden, 
67.862 akçesi Elmalu Kazası’na bağlı 6 köy ve 3 cemaatten ve 14.675 akçesi Kalkanlu Kazası’na bağlı 
2 köyden elde edilmiştir. 130.653 akçe olan cemaat gelirlerinin 72.316 akçesi Antalya Kazası’ndaki 29 
cemaatten, 33.000 akçesi Karahisar Kazası’ndaki 15 cemaatten ve 25.337 akçesi Elmalu Kazası’ndaki 
9 cemaatten tahsil edilmiştir. 1983 akçe olan mezraa gelirlerinin 1683 akçesi Karahisar Kazası’ndaki 
2 mezraadan, 300 akçesi ise Kaş Kazası’ndaki Hacı Nasuh Mezraası’ndan elde edilmiştir. Nefs olarak 
ifade edilen şehirlerden elde edilen gelirler ise 65.845 akçeydi.

H.937/M.1530 yılında 394.685 akçe olan sancakbeyi haslarının kazalara göre dağılımı Antalya 
Kazası’ndan 184.241 akçe, Karahisar Kazası’ndan 90.375 akçe, Elmalu Kazası’ndan 104.394 akçe, 
Kaş Kazası’ndan 1000 akçe ve Kalkanlu Kazası’ndan 14.675 akçe şeklinde olmuştur (Bkz. Tablo: V).

XVI. yüzyılın ikinci yarısında H.976/M.1568 yılında sancakbeyi hasları 404.830 akçeydi35. Bu 
tarihte sancakbeyi hasları 3 nefs, 10 köy, 3 mezraa, 51 cemaat, 3 nehir, 1 bâc-ı pazar mahsûlü ve 1 
âdet-i mîzân gelirleri ile 1 niyâbet resminden meydana gelmekteydi.

Sancakbeyi hasları arasında yer alan 3 nefsin (Antalya, İstanos ve Elmalu) gelirleri, defterdeki 
hâsılların toplamına göre 90.100 akçeydi36. Bunun 57.100 akçesi Antalya’nın bâc-ı pazar, niyâbet ve 
resm-i keyl gelirlerinden, 21.000 akçesi nefs-i İstanos mahalleleri gelirlerinden37 ve 12.000 akçesi ise 
nefs-i Elmalu mahalleleri gelirlerinden elde edilmiştir.

Köylerden elde edilen gelirler, defterdeki hâsılların toplamına göre 155.062 akçe38 olup, bunun 

33   Sancakbeyi hasları için bkz. BOA. TD. No: 107, s. 3- 5. 
34 Sancakbeyi hasları için bkz. BOA. TD. No: 166, s. 578- 579, 590, 591- 592, 597, 598- 599, 604, 605, 608, 609, 610, 611.  
35  Sancakbeyi hasları, vergi gelirlerini topladığımızda 404.754 akçe çıkmıştır. Sancakbeyi hasları için bkz. TKGM. KK. No: 107, vr. 40/b- 
65/b. 
36  Sancakbeyi haslarına ayrılan Antalya, İstanos ve Elmalu şehirlerinin vergi gelirleri yapılan toplamda 90.070 akçe çıkmıştır.
37  İstanos mahallelerinin vergi gelirlerini topladığımızda 20.970 akçe çıkmıştır.
38   Sancakbeyi haslarına ayrılan köylere ait vergi gelirlerini topladığımızda 154.316 akçe çıkmıştır.

42.700 akçesi Antalya Kazası’na bağlı 1 köyden, 55.970 akçesi Karahisar Kazası’na bağlı 4 köyden39, 
24.500 akçesi Elmalu Kazası’na bağlı 2 köyden40, 25.778 akçesi Kaş Kazası’na bağlı 2 köy ve 1 
cemaatten41 ve 6114 akçesi ise Kalkanlu Kazası’na bağlı 1 köyden elde edilmiştir. 1920 akçe olan 
mezraa gelirlerinin 1200 akçesi Antalya Kazası’ndaki 2 mezraadan,  720 akçesi Karahisar Kazası’ndaki 
1 mezraadan tahsil edilmiştir.

Sancakbeyi hasları arasında yer alan cemaatlere ait 47.000 akçelik gelirin 28.000 akçesi Antalya 
Kazası’ndaki Uluyörük Cemaati’ne tabi 45 cemaatten, 19.000 akçesi Elmalu Kazası’ndaki Çardiğin 
(Kızılcakeçilü) Cemaati’ne tabi 2 cemaat ve 3 bölükden elde edilmiştir.

Sancakbeyi hasları arasında yer alan 76.968 akçenin, 70.000 akçesi Teke Sancağı’nın bâd-ı 
havâ ve cürm ü cinâyet gelirlerinin yarısından, 2800 akçesi İstanos âdet-i mîzânından ve 4168 akçesi 
Elmalu ve Alahisar pazar bâclarından tahsil edilmiştir. Çeltik ekilen nehirlerden elde edilen 33.800 
akçelik gelir ise Antalya Kazası’ndaki 3 nehre aittir.

H.976/M.1568 yılında 404.830 akçe42 olan sancakbeyi haslarının, 256.600 akçesi43 Antalya 
Kazası’ndan, 56.690 akçesi44 Karahisar Kazası’ndan, 59.668 akçesi45 Elmalu Kazası’ndan, 25.758 
akçesi46 Kaş Kazası’ndan ve 6114 akçesi ise Kalkanlu Kazası’ndan elde edilmiştir.

II. Selim dönemine ait olduğu tahmin edilen İcmâl defterde Teke sancakbeyi Mehmed Bey’in 
hasları 420.028 akçe olarak görülmektedir. Sancakbeyi hasları için 3 nefs (Antalya, İstanos ve Elmalu),  
12 köy, 3 mezraa, 3 cemaat, 3 nehir gelirleri ile bâd-ı havâ ve bâc-ı pazar gelirleri ayrılmıştır47.

Sancakbeyi hasları için ayrılan Antalya Kazası’ndaki 2 nefs (Antalya ve İstanos), 4 köy, 2 mezraa, 
3 nehir, 2 cemaat gelirleriyle bâd-ı havâ ve cürm ü cinâyet gelirlerinden 271.900 akçe, Karahisar 
Kazası’ndaki 3 köy ve 1 mezraadan 56.670 akçe, Elmalu Kazası’ndaki 1 nefs (Elmalu), 2 köy, 1 
cemaat ve bâc-ı pazar gelirlerinden 59.668 akçe, Kaş Kazası’ndaki 2 köyden 25.776 akçe ve Kalkanlu 
Kazası’ndaki 1 köyden 6014 akçe has geliri tahsil edilmiştir. Defterde mîr-livâ hasları arasında olan 
Kürt Nahiyesi’ne tabi Uluyörük Cemaati’nin 28.000 akçelik has gelirlerinin, H.8 Zi’l-hicce 1141/M. 
5 Temmuz 1728 tarihinde Dergâh-ı Muallâ Müteferrikalarından Hasan’ın zeâmetine ilhâk olunduğu 
görülmektedir48.

XVI. yüzyıla ait tarihleri kesin olarak bilinen üç deftere göre sancakbeyi haslarına ayrılan 
sancaktaki gelirlerin dağılımını tablolarda şöyle gösterebiliriz:

39  Sancakbeyi haslarına ayrılan Karahisar Kazası’na bağlı köylere ait vergi gelirlerini topladığımızda 56.022 akçe 
çıkmıştır.
40  Sancakbeyi haslarına ayrılan Elmalu Kazası’na bağlı 2 köyün vergi gelirlerini topladığımızda 24.502 akçe çıkmıştır.
41  Sancakbeyi haslarına ayrılan Kaş Kazası’na bağlı 2 köy ve 1 cemaatin vergi gelirlerini topladığımızda 24.978 akçe 
çıkmıştır.
42 Yapılan toplamda 404.754 akçe çıkmıştır.
43 Yapılan toplamda 256.570 akçe çıkmıştır.
44 Yapılan toplamda 57.442 akçe çıkmıştır.
45 Yapılan toplamda 59.670 akçe çıkmıştır.
46 Yapılan toplamda 24.958 akçe çıkmıştır.
47 Sancakbeyi hasları için bkz. TKGM. KK. No: 315, vr. 2/b. 
48 Aynı defter, vr. 3/b.
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1.1.3. Sancaktaki Diğer Haslar
Teke Sancağı’nda, padişah ve sancakbeyi haslarından başka, sancaktaki bazı gelirlerin Nişancı 

hasları ve Muş sancakbeyi haslarına ayrıldığı görülmektedir. H.976/M.1568 yılına ait Mufassal 
defterde, Karahisar Nahiyesi’ndeki Serik Yörükleri Cemaatine tabi 15 cemaatin vergi gelirleriyle Serik 
Mezraası hâsılından elde edilen 32.900 akçelik bir gelir Nişancı hasları arasında yer almaktaydı49. Yine 
II. Selim dönemine ait olduğu tahmin edilen İcmâl defterde de Karahisar Nahiyesi’nde Serik Yörükleri 
Cemaatinin vergi gelirleriyle Serik Mezraası hâsılından oluşan 32.000 akçenin Nişancı haslarına 
ayrıldığı görülmektedir50. Bu konuda Mühimme defterlerinde de kayıtlar bulunmaktadır. H.12 Şaban 
987/M.4 Ekim 1579 tarihli Teke Sancakbeyi ve Karahisar-ı Teke kadısına yazılan bir hükümden, Serik 
Yörüklerinin Nişancı Mehmed Bey’in hasları arasında yer aldığı anlaşılmaktadır51. Yine H.7. Şevvâl 
989/M.4 Kasım 1582 tarihli bir hüküm52 ile H.8 Safer 991/M.3 Mart 1583 tarihli diğer bir hükümden 
de53 Serik Yörüklerinin bu tarihlerde Nişancı olan Feridun Ahmed Bey’in hasları arasında yer aldığı 
görülmektedir.

XVI. yüzyılda Teke Sancağı’ndaki bazı gelirlerin Muş Sancakbeyi Bahaeddin Bey’in hasları 
arasında yer aldığı görülmektedir. Yüzyılın ikinci yarısına ait gerek H.976/M.1568 tarihli Mufassal 
defterde54 ve gerekse II. Selim dönemine ait olduğu tahmin edilen İcmâl defterde55, sancakta İstanos 
Nahiyesi’ne bağlı Garibce Köyü’nün 29.212 akçe olan vergi gelirlerinden 19.170 akçelik bir hissenin 
Bahaeddin Bey’in hasları arasında yer aldığı görülmektedir. Köyün vergi hâsılından geri kalan 10.042 
akçelik hisse ise Bahaeddin Bey’in oğlu Yahya’nın timarları arasındaydı56. Söz konusu Garibce 
Köyü’nün yurtluk57 olarak tasarruf edildiği kayıtlardan anlaşılmaktadır58.

Mükerrem Kömi Nahiyesi’nde yurtluk olarak tasarruflarında bulunan Bademağacı ve Altıkuyulu 
köylerinin vergi gelirleri hâsılı olan 3600 akçeden 1800 akçelik bir hisse yine Bahaeddin Bey’in hasları 
arasında yer almaktaydı. Geride kalan 1800 akçelik diğer hisse ise kardeşi Eslemez Bey’in timarları 
arasında bulunmaktaydı59. Ayrıca arşiv belgelerinde Muş Sancakbeyi Bahaeddin Bey’in kardeşleri 
Eslemez ve Mesih beylerle oğulları Yahya ve Derviş beylerin sancakta zeâmet ve timarlar tasarruf 
ettiklerine dair kayıtlar bulunmaktadır60. 

1.2. Zeâmetler
XVI. yüzyılda Teke Sancağı’ndaki zeâmetlere dair kayıtların bulunduğu ilk defter II. Bâyezid 

dönemine ait olduğu tahmin edilen Anadolu Eyaleti İcmâl defteridir. Padişah ve sancakbeyi haslarının 
yer almadığı defterde, sancaktaki iki zeâmetin kayıtları bulunmaktadır. Zeâmetlerden biri Mustafa 
Bey’e aitti ve zeâmet miktarı Elmalu Nahiyesi’ne bağlı Çuğun Köyü ve diğer gelirlerden elde edilen 
100.000 akçeydi61. Diğer zeâmet ise Rüstem Bey’e ait olan, yine Elmalu Nahiyesi’ndeki karye-i 
Bağköyü ve diğer gelirlerden elde edilen 27.002 akçelik zeâmetti62. İki zaîmin beslemek zorunda 

49 Nişancı hasları için bkz. TKGM. KK. No: 107, vr. 172/b- 187/a.
50 TKGM. KK. No: 315, vr. 13/a.
51 BOA. MD. C.40, s. 86/196. 
52 BOA. MD. C.46, s. 172/352. 
53 BOA. MD. C.48, s. 317/935. 
54 TKGM. KK. No: 107, vr. 136/b- 187/b.
55 TKGM. KK. No: 315, vr. 7/ a.
56 Aynı defter, vr.7/a; TKGM. KK. No: 107, vr. 136/b- 137/b; BOA. Rûznâmçe, No: 17,  s. 584; BOA. MAD.No: 15311, s. 103.  
57 Bir yerin geliri bir şahsa ömürboyu olması şartıyla tahsis edilirse, buna yurtluk denilirdi. Bu hak babadan oğula geçerse yani irs yoluyla 
da tasarruf edilirse ocaklık veya yurtluk ve ocaklık diye anılırdı. Kendisine yurtluk veya ocaklık şeklinde gelir tevcih olunan kimse resmen o 
yerin sahibi değildir. Yani o yeri satamaz, hibe edemez, vakfedemezdi. Kendisinde yalnızca miras bırakma hakkı bulunurdu. Bununla beraber 
o yerin şer’î ve örfî bütün vergileri kendisine aitti. Timardan farkı, mutlaka bir hizmet karşılığında verilmesinin şart olmaması, tevcihin geri 
alınmaması ve sahibinin idarî ve bazı şartlarla bir dereceye kadar bir kısım kazaî hakları da haiz bulunması idi. (Bkz. M.Zeki Pakalın, Osmanlı 
Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü., C.III, Ankara, Milli Eğitim Basımevi, 1983, s. 639; Ayrıca bkz. Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih 
Lügatı., Enderun Kitabevi, İstanbul, 1986, s. 15.  
58 TKGM. KK. No: 107, vr. 136/b; TKGM. KK. No: 315, vr. 7/a; BOA. MAD. no:15311, s.103; BOA. MD. C.1, s. 51/251,  85/463, 103/564.
59 TKGM. KK. No:315, vr. 19/b; TKGM. KK. No: 107, vr. 187/b- 188/a; BOA. MAD.No: 15311, s. 112. 
60 TKGM. KK. No: 315, vr. 4/a-5/b, 7/a, 19/b; BOA. Rûznâmçe No: 17, s. 584; BOA. MAD. No: 15311, s. 103, 104. 
61 BOA. MAD. No: 152, vr. 141/a. 
62 Aynı defter, vr. 142/a. 
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oldukları cebelü sayısı 24 idi63. Bu tarihte sancakta zeâmetlere ayrılan gelirlerin toplamı ise 127.002 
akçeydi. 

H.927/M.1521 yılına ait İcmal defterde sancaktaki zeâmet sayısının üçe çıktığı görülmektedir64. 
Zeâmetlerden biri Teke Sancağı Alaybeyi Ahmed Bey’in tasarrufundaki 25.997 akçelik zeâmetti. 
Karahisar Nahiyesi’ndeki zeâmet, 2 tam köy (Toprakdepecik ve Kizir), 2 hisseli köy (Dede Ali 
ve Boğazak) ve 1 cemaatin (Yörükân-i Tıradık) vergi gelirlerinden oluşmaktaydı65. Bağovası 
Nahiyesi’nde bulunan diğer zeâmet Pîr Mehmed’in tasarrufundaydı. 10.831 akçe olan zeâmet, 3 hisseli 
köy  (Çay, Çay-ı diğer; Kozağacı) ile Bağovası Nahiyesi’ndeki âşiyâne-i bâz (doğan yuvası) ve sipahi 
ve müsellem reayası rüsûmu gelirlerinden oluşmaktaydı66. Bu tarihte sancakta yer alan üçüncü zeâmet 
ise, en yüksek zeâmet olup, Sinan Paşa’nın oğlu Mustafa Bey’in tasarrufundaydı. 6 tam köy (Çuğun, 
Ürkid, Çakalbayat, Karâni, Kilidos, Çaltı), 2 hisseli köy (Ernaz ve Yozgad), 1 mezraa (İbrahim) ve 
4 cemaatin (Yörükân-i Kaş, Sarular, Kayalu, Süleymanlu) vergi gelirleriyle Akdağ yaylak resmi ve 
Kaş sipahi ve müsellem reâyâsı mahsûlü gelirlerinden oluşan zeâmet, 86.092 akçeydi67. Sancaktaki 
zeâmetler için ayrılan gelirlerin toplamı 122.920 akçeydi. 

H.937/1530 yılına ait İcmâl defterde sancakta iki zaîm kaydedilmiş68, ancak zaîmlerin isimleri 
ile zeâmet gelirlerine dair herhangi bir kayda yer verilmemiştir. Sancaktaki zeâmet gelirleri ile timar 
gelirleri defterde birlikte kaydedilmiştir.

H.976/ M.1568 yılına ait Mufassal defterde69 zeâmet sahiplerinin isimleri tespit edilebilmekte, 
fakat zeâmet miktarları; zeâmete tahsis edilen bazı gelir kaynaklarının başka timar sahipleriyle 
ortaklaşa tasarruf edilmesinden ve defterde zaîmlerin hisselerinin yazılı olmamasından dolayı 
belirlenememektedir. Fakat bu Mufassal defterdeki gerek zaîmlerin isimleri gerekse zeâmete ayrılan 
gelir kaynakları ve zeâmet miktarları, yine II. Selim dönemine ait olduğu tahmin edilen İcmâl defterdeki 
bilgilerle benzerlik göstermektedir.  Bu nedenle Mufassal defterdeki zeâmetler hakkında bilgi vermek 
yerine, aynı zaîmlere, aynı miktarlarda tahsis edilen gelir kaynaklarının yer aldığı, aynı döneme ait 
İcmâl defterdeki zeâmetler hakkında bilgi vermeyi uygun gördük. Zeâmetler konusunda Mufassal 
defterle aynı bilgileri içeren İcmâl defterde yedi zeâmet kaydedilmiştir70. Fakat başka sancaklardaki 
zaîmlere Teke Sancağı’nda da zeâmet gelirlerinin ayrıldığına dair kayıtların bulunduğu dikkate 
alındığında sancaktaki zaîm sayısının yediden daha fazla olduğu görülmektedir. Buna göre sancakta 
on bir zaîme ait zeâmet gelirleri yer almaktaydı. Defterde yer alan zaîmler ve zeâmet gelirleri şöyle idi:

Ulama Bey’in oğlu ve Muş sancakbeyi Bahaeddin Bey’in kardeşi Eslemez Bey’in Kürt 
Nahiyesi’nde 50.000 akçelik zeâmeti vardı. Söz konusu zeâmet, 6 tam köy (Kiçiköprü, Gökçeöyük, 
Hârûn, Köprü-yi Sekri, Berendi, Emreşe), 3 hisseli köy (Kızılcaağaç, Çoğlı, Ilıcak) ve 3 mezraanın 
(Kızıldündar, Kocıgedüğü, Karacavîrân) vergi hâsıllarıyla İmecik Yaylağı koru resmi ve Fesleğen 
Yaylağı’nın vergi gelirlerinden teşekkül etmekteydi71. 

Yine Ulama Bey’in oğlu ve Bahaeddin ve Eslemez Beylerin kardeşi olan Mesih Bey de İğdir 
Nahiyesi’nde 42.275 akçelik zeâmete sahipti. Zeâmet, 5 tam köy (Kardic, Çerçioğlanları, Kürüz, 
Sımakrı nâm-ı diğer Alifahreddîn, Örkenez), 2 hisseli köy (Boğazak, Çoğlı) ve 4 mezraanın (Arabkoru, 
Bahadır yeri, Yeleme Yörükleri, Yüregir) gelirlerinden oluşmaktaydı72.

Menteşe Sancağı Alaybeyi Mehmed, İstanos Nahiyesi’nde 20.684 akçe zeâmete mutasarrıftı. 
Zeâmet 2 tam köy (Künbed, İsmail) ve 2 mezraanın (Sivind, Kızılbucak) gelirleri ile resm-i sâz 
63 Aynı defter, vr. 143/a. 
64 BOA. TD. No: 107, s. 89.
65 Aynı defter, s.26. 
66 Aynı defter, s.41. 
67 Aynı defter, s.46. 
68 BOA. TD. No: 166, s. 611.
69 TKGM. KK. No:107.
70 TKGM. KK. No: 315, vr. 36/a. 
71 Aynı defter, vr. 4/a. 
72 Aynı defter, vr. 5/b; Mesih Bey’in zeâmeti ve zeâmetine yapılan terakkiler için bkz. BOA. Rûznâmçe, No: 17, s. 559- 560; BOA. MAD. no: 
15311, s.108.

hâsılından meydana gelmekteydi73.
Masar Bey, Muslu Nahiyesi’nde 2 tam köy (Manay, Kemer), 1 hisseli köy (Gördük) ve 1 mezraanın 

(Çorlubeli Kökezi) gelirlerinden oluşan 14.948 akçe zeâmete sahipti74.
Dergâh-ı Âlî çavuşlarından Mehmed Çavuş Karahisar Nahiyesi’nde 42.475 akçelik zeâmete 

mutasarrıftı. Adı geçen zeâmet, 4 tam köy (Çay, Çay-ı diğer, Tât, Munamak), 2 hisseli köy (Ada, 
Bayındır), 1 mezraa (Emîr Büküş) 1 cemaat (Deveciyan) ve 1 yaylağın (Sevinç ova) gelirleriyle Ada 
köyündeki bağların ve 37 kıta asiyâbın hâsılları, Antalya Kalesi merdlerinin resm-i arûs hâsılı ve 
Antalya zımmîlerinin getirdikleri üzümden alınan vergi gelirlerinden oluşmaktaydı75.

Alaiye Sancağı Alaybeyi Mehmed, Karahisar Nahiyesi’nde 6 tam köyün (Koru, Köseler, Umurkeş, 
Akınlar, Kasımlar ve Dikmen) gelirlerinden oluşan 17.159 akçe zeâmete mutasarrıftı76.

Dergâh-ı Âlî çavuşlarından İlyas Çavuş’un Karahisar Nahiyesi’ndeki 20.523 akçelik zeâmeti 
Sarnıç köyünün hâsılı idi77.

Divân-i Âlî Katibi Katip Derviş’in Mükerrem Kömi Nahiyesi’ndeki İstavros Köyü’nün 7200 
akçelik hâsılı zeâmet gelirleri arasındaydı78.

Dergah-ı Âlî çavuşlarından Bâli Çavuş’un Mükerrem Kömi Nahiyesi’ndeki zeâmetinin gelirleri 
arasında 3 tam köyün (Çomar, Kutuzcı ve Çortak) vergi gelirleri olan 6331 akçe yer almaktaydı79.

Hasan’ın Elmalu Nahiyesi’ndeki 20.002 akçelik zeâmeti, 1 tam köy (Çogun) ve 2 hisseli köyün 
(Ernaz ve Yozgad) vergi hâsılından oluşmaktaydı80.

Kütahya Sancağı Alaybeyi Mehmed’in Kaş Nahiyesi’ndeki zeâmeti, 1 hisseli köyün (Demre) 
vergi hâsılı olan 21.428 akçeydi81. Defterde sancağa ait gelirlerden 263.025 akçelik bir gelirin 
zeâmetlere ayrıldığı görülmektedir. Ayrıca defterde bulanan H.8 Zi’l-hicce 1141/M.Temmuz 1728 
tarihli bir kayda göre, Teke sancakbeyinin hasları arasında yer alan Kürt Nahiyesi’ne tabi Uluyörük 
Cemaati’nin 28.000 akçelik hâsılı, bu tarihte sancakbeyi haslarından ifrâz olunarak Müteferrika 
Hasan’ın zeâmetine hisse olarak kaydedilmiştir82.

XVI. yüzyıla ait üç defterde yer alan sancaktaki zeâmetleri tablolarda şöyle gösterebiliriz:

TABLO VII: II. BÂYEZİD DÖNEMİNDE SANCAKDAKİ ZEÂMETLER

Sıra 
No

Zeâmet 
Sahibi Görevi Zeâmetin Tabi 

Olduğu Nahiye
Zeâmet İçin Gelir 

Türü

Zeâmet 
Miktarı 
(akçe)

1 Mustafa Bey - Elmalu 1 tk. ve dg. 100.000

2 Rüstem Bey - Elmalu 1 tk. ve dg. 27.002

Toplam: 2 zaîm 2 tk. ve dg. 127.002

73  TKGM. KK. No: 315, vr. 7/a. 
74 Aynı defter, vr. 11/a. 
75 Aynı defter, vr. 13/a. 
76 Aynı defter, vr. 13/a.
77 Aynı defter, vr. 13/a.
78 Aynı defter, vr. 21/a.
79 Aynı defter,  vr. 21/a.
80 Aynı defter, vr. 23/b.
81 Aynı defter, vr. 27/a.
82 Aynı defter, vr. 5/a, 3/b.
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TABLO VIII: H.927/M.1521 YILINDA SANCAKTAKİ ZEÂMETLER

Sıra 
No Zeâmet Sahibi Görevi Zeâmetin Tabi 

Olduğu Nahiye
Zeâmet İçin Ayrılan 

Gelir Türü

Zeâmet 
Miktarı 
(akçe)

1 Ahmet Bey

Teke 
Sancağı
Alaybeyi

Karahisar 2tk., 2hk., 1 c. 25.997

2 Pîr Mehmed - Bağovası 3 hk., 2 r, 1 ab. 10.831

3 MustafaBey v. 
Sinan Paşa - Elmalu 6 tk, 2 hk., 1 m., 4 c., 

1 r., 1 mh. 86.092

Toplam: 3 zaîm
8 tk., 7 hk., 1 m., 
5 c., 3 r., 1 mh., 1 

aşiyâne-i bâz
122.920

TABLO IX: II. SELİM DÖNEMİNE AİT İCMÂL DEFTERDE SANCAKTAKİ 
ZEÂMETLER:

Sıra
No Zeâmet Sahibi Görevi

Zeâmetin 
Tabi 

Olduğu 
Nahiye

Zeâmet İçin 
Ayrılan Gelir 

Türü

Zeâmet 
Miktarı 
(akçe)

1 Eslemez Bey - Kürt 6 tk., 3 hk., 3 m.,
2y. 50.000

2 Mesih v. 
Ulama Bey - İğdir 5 tk., 2 hk., 4m. 42.275

3 Mehmed

Menteşe 
Sancağı 
alaybeyi İstanos 2 tk., 2 m., 1 r. 20.684

4 Masar Bey - Muslu 2 tk.1 hk., 1 m. 14.948

5 Mehmed 
Çavuş

Dergâh-ı 
Âlî 

çavuşu
Karahisar 4 tk., 2 hk., 1 m.,

1 c., 1 y., 4 r. 42.475

6 Mehmed
Alâiye 
Sancağı 
alaybeyi

Karahisar 6 tk. 17.159

7 İlyas Çavuş
Dergâh-ı 

Âlî 
çavuşu

Karahisar 1 tk. 20.523

8 Kâtip Derviş Dîvân-ı 
Âlî kâtibi

Mükerrem 
Kömi 1 tk. 7200

9 Bâli Çavuş
Dergâh-ı 

Âlî 
çavuşu

Mükerrem 
Kömi 3 tk. 6331

10 Hasan - Elmalu 1 tk., 2 hk. 20.002

11 Mehmed

Kütahya 
Sancağı  
alaybeyi Kaş 1 hk. 21.428

Toplam:  11 zaîm 31 tk., 11 m., 1 
c., 3 y, 5 r. 263.025

TABLO X: XVI. YÜZYILDA TEKE SANCAĞI’NDAKİ
ZEÂMETLERE DAİR İCMÂL TABLO

Yıllar Zaîm 
Adedi Tasarruflarındaki Gelir Türü Gelir Yekûnu 

(akçe)

II.Bâyezid 
dönemi 2 2 tk. ve dg. 127.002

1521 3 8 tk., 7 hk., 1 m., 5c., 3 r., 1 mh., 1 
ab. 122.920

II. Selim dönemi 11 31 tk., 11 hk., 1 m., 1 c., 3 y., 5 r. 263.025

Kısaltmalar: tk.: tam köy hâsılı, hk: hisseli köy hâsılı, m.: mezraa, c.:Cemaat, r.: resm,  mh.: 
mahsûl, y.: yaylak, ab.: aşiyâne-i bâz, v.: veled-i, dg.: diğer gelirler.

Tablolardan anlaşıldığı üzere, özellikle yüzyılın ikinci yarısında gerek zaîm sayısında 
ve gerekse zeâmetler için tahsis olunan köy sayısında önemli bir artış meydana gelmiştir. 
Zaîmlerin gelirlerine bakıldığında, II. Bâyezid dönemine ait olan İcmâl defterde en yüksek 
zeâmet 100.000 akçe, 1521 yılında 82.092 akçe, 1568 yılına ait Mufassal defter ile bu 
defterin icmâli olduğu tahmin edilen II. Selim dönemine ait İcmâl defterde ise 50.000 
akçeydi. 

Tablolarda görülen bazı zeâmet sahiplerinin gelir kaynaklarının tamamının Teke 
Sancağı’nda bulunmadığı, zeâmet gelirlerinin düşük olmasından da anlaşılmaktadır. 
Genellikle küçük timarlarda olduğu gibi, prensip itibariyle büyük timarlarda da gelir 
kaynaklarının, dirlik sahibinin evi düzülü olduğu yerde ve yakınında olmasına dikkat 
gösterildiği halde83, özellikle XVI. yüzyılın ikinci yarısında sipahi sayısının artması 
bu uygulamayı zorlaştırmış ve başka sancaklardan da dirlik sahiplerine hisseler tevcih 
edilmesi ihtiyacını beraberinde getirmiştir. 1578 yılında 24.998 akçe zeâmetle Teke Sancağı 
Alaybeyi olan Mehmed’in dirliğinin 19.900 akçelik kısmı Çankırı Sancağı’ndan tahsil 
olunmaktaydı84. Yine XVI. yüzyılın ikinci yarısında, Tablo IX’da isimleri yazılı Alaiye, 
Menteşe ve Kütahya sancaklarının alaybeyleri olan Mehmed Beylerin görev yaptıkları 
sancaklardan başka, Teke Sancağı’nda da zeâmetlerine dahil köy ve mezraaları tasarruf 

83 M. Feridun Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası, Ankara, 1989, s. 282- 283. 
84  Ahmet Kankal, “Tapu-Tahrir Defterlerine Göre XVI.  Yüzyılda Çankırı Sancağı”, (A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitsü Basılmamış Doktora tezi), 
Ankara, 1993, s. 229. 
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ettikleri görülmektedir.
Ayrıca XVI. yüzyılın ikinci yarısında zaîm sayısının artış göstermesine paralel olarak 

zeâmetler için ayrılan bazı köy gelirlerinin de parçalanarak hisseler halinde başka dirlik 
sahipleriyle müşterek tasarruf edildiği ve bu sayının giderek arttığı görülmektedir. Bu 
durum, sadece Teke Sancağı’na mahsus bir durum değildir. Diğer sancaklarda da, özellikle 
XVI. yüzyılın ikinci yarısında köy gelirlerinin parçalanarak hisseler halinde birden fazla 
dirlik sahibi tarafından tasarruf edildiği görülmektedir.

Öte yandan, yüzyılın ilk yarısında sancaktaki zeâmetlere mutasarrıf olan zaîmler 
genellikle sancak dahilinde ikamet ettikleri halde, yüzyılın ikinci yarısında durum böyle 
değildir. Tablo IX’da; başka sancaklardaki üç alaybeyinin, üç Dergâh-ı Âlî çavuşunun ve bir 
Dîvân-ı Âlî katibinin Teke Sancağı’nda zeâmetlere sahip oldukları görülmektedir. Dergâh-ı 
Âlî çavuşlarının Hamid ve Teke sancaklarındaki zeâmetlerini gösteren bir deftere göre, 
1599-1606 yılları arasında Teke Sancağı’nda Dergâh-ı Âlî çavuşlarına ait 23 zeâmet yer 
almakta ve bu zeâmetlerin sancağa ait gelirlerin 685.985 akçelik bir kısmını oluşturduğu 
görülmektedir85.

1.3. Timarlar
II. Bâyezid dönemine ait İcmâl defterden Teke Sancağı’ndaki timarlar hakkında 

incelediğimiz döneme ait ilk bilgileri almaktayız. Padişah ve sancakbeyi haslarıyla müstahfız 
timarlarının yer almadığı defterde, sancaktaki nahiyelerde bulunan züemâ ve erbâb-ı timarın 
isimleri, gelir kaynakları, zeâmet ve timar miktarları bulunmaktadır. Bu nedenle defter 
sancaktaki dirliklere ait gelirlerin toplamının ortaya çıkmasına imkân vermemektedir. Bu 
tarihte köy, mezraa, cemaat, çiftlik, nehir ve mukataa gelirleri ile niyâbet resmi, reâyâ-
yı sipâhiyân rüsûmu ve mahsûl-i gerdek gelirlerinin timarlara ayrıldığı sancakta 42’si 
tezkireli, 216’sı tezkiresiz olmak üzere toplam 258 timarlı sipahi bulunmaktaydı86. Bunlara 
ait cebelü sayısı 250 neferdi87. Sancakta timarlara ayrılan gelirlerin toplamı ise 864.881 
akçeydi88.

XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde düzenlenmiş olan H.927/M.1521 yılına ait İcmâl defterde 
sancaktaki timar ve timarlı sipahilerin nahiyelere göre dağılımı şöyleydi89: 

İstanos Nahiyesi’nde 29 timar bulunmaktaydı. Bunlardan 14’ü hisseli timardı. 
Nahiyedeki timarlı sipahi sayısı 38 idi. En düşük timarın 500 akçe, en yüksek timarın ise 
8523 akçe olduğu nahiyedeki timarlar için 27 tam köy, 10 hisseli köy, 16 tam mezraa, 1 
çiftlik, 2 mukataa ve 2 resm gelirleri ayrılmıştır. Nahiyenin timar gelirleri toplamı 122.548 
akçeydi90.

Kürt Nahiyesi’nde bulunan 11 timardan 3’ü hisseli timardı. Nahiyedeki timarlı sipahi 
sayısı 13 idi. En düşük timarın 672 akçe, en yüksek timarın ise 10.734 akçe olduğu 
nahiyedeki timarlar için 10 tam köy, 3 hisseli köy, 3 tam mezraa, 1 cemaat, 1 mukataa, 2 
nehir ve 2 resm gelirleri ayrılmıştır. Nahiyenin timar gelirleri toplamı 45.350 akçeydi91.

Muslu Nahiyesi’ndeki 15 timardan 2’si hisseliydi. Nahiyedeki timarlı sipahi sayısı 16 
idi. En düşük timarın 890 akçe, en yükseğinin ise 4600 akçe olduğu nahiyedeki timarlar 
için 8 tam köy, 8 hisseli köy, 12 tam mezraa 1 mukataa, 1 mahsûl ve 2 resm gelirleri 
ayrılmıştır. Nahiyenin toplam timar gelirleri 49.042 akçeydi92.

85  Bu konuda geniş bilgi için bkz. BOA.TD.. No: 690, s. 66, 69, 70, 73, 74. 
86 Defterde yaptığımız incelemeye göre, bu tarihte sancakta 246 timar ve 254 timarlı sipahi bulunmaktaydı.
87 BOA. MAD. No: 152, vr. 143/a.
88 Sancaktaki timarlar için bkz. Aynı defter, vr. 138/b- 143/a. 
89 1521 yılında sancaktaki timarlar için bkz. BOA. TD. No: 107, s. 6- 88.
90 Aynı defter, s. 6- 14.
91 Aynı defter, s. 15- 17. 
92  Aynı defter, s. 19- 23. 

İğdir Nahiyesi’nde 9 timar olup, bunlardan 2 timar hisseliydi. Nahiyede 10 timarlı 
sipahi bulunmaktaydı. En düşük timarın 837 akçe, en yüksek timarın ise 7508 akçe olduğu 
nahiyedeki timarlar için 5 tam köy, 3 hisseli köy, 4 tam mezraa, 2 cemaat, 1 mukataa ve 
1 niyâbet vergisi gelirleri ayrılmıştır. Nahiyenin timar gelirleri toplamı 38.591 akçeydi93. 

Karahisar Nahiyesi’nde 30 timar bulunmaktaydı. Bunların 9’u hisseliydi. Nahiyedeki 
timarlı sipahi sayısı 38 idi. En düşük timarın 1345 akçe, en yüksek timarın ise 14.935 akçe 
olduğu nahiyedeki timarlar için 28 tam köy, 21 hisseli köy, 8 tam mezraa, 1 hisseli mezraa, 
3 mukataa, 2 cemaat, 1 çiftlik, 1 ihtisâb, 1 bâc-ı pazar ve 3 resm gelirleri ayrılmıştır. 
Nahiyenin timar gelirleri toplamı 149.044 akçeydi94.

15 timarlı sipahinin bulunduğu Mükerrem Kömi Nahiyesi’nde 7’si hisseli olmak üzere 
12 timar bulunmaktaydı. En düşük timarın 1070 akçe, en yükseğinin ise 7305 akçe olduğu 
nahiyedeki timarlar için 11 tam köy, 4 hisseli köy, 7 tam mezraa ve 3 cemaatin gelirleri 
ayrılmıştır. Nahiyenin toplam timar gelirleri 38.676 akçeydi95.

Bağovası Nahiyesi’nde biri hisseli olmak üzere 17 timar bulunmaktaydı. 19 timarlı 
sipahinin bulunduğu nahiyede en düşük timar 1500 akçe, en yüksek timar ise 6500 akçeydi. 
Timarlar için 7 tam köy, 14 hisseli köy, 7 tam mezraa, 1 nehir, 1 çiftlik, 1 mukataa, 1 ihtisâb 
ve 1 resm gelirleri ayrılmıştır. Nahiyenin timar gelirleri toplamı 60.024 akçeydi96.

Elmalu Nahiyesi’nde 7’si hisseli, 2’si ise müşterek olmak üzere toplam 35 timar yer 
almaktaydı. Nahiyedeki timarlı sipahi sayısı 44’tü. En düşük timarın 397 akçe, en yüksek 
timarın ise 9000 akçe olduğu nahiyedeki timarlar için 24 tam köy, 11 hisseli köy, 11 tam 
mezraa, 1 hisseli mezraa, 3 mukataa, 8 cemaat, 1 ihtisâb, 2 mahsûl, 1 bâc-ı pazar ve 1 resm 
gelirleri ayrılmıştır. Nahiyenin timar gelirleri toplamı 142.540 akçeydi97.

Kaş Nahiyesi’nde 18 timar bulunmaktaydı. Bu timarlardan 4’ü hisseli timardı. 
Nahiyedeki timârlı sipahi sayısı 22 idi. En düşük timarın 700 akçe, en yükseğinin ise 14.000 
akçe olduğu nahiyedeki timarlar için 20 tam köy, 3 hisseli köy, 5 tam mezraa, 4 cemaat, 4 
mahsûl ve 1 bâc-ı pazar gelirleri ayrılmıştır. Nahiyedeki timar gelirlerinin toplamı 99.415 
akçeydi98.

Kalkanlu Nahiyesi’nde biri hisseli olmak üzere 12 timar bulunmaktaydı. Timarlı sipahi 
sayısı 15 olan nahiyedeki en düşük timar 1000 akçe, en yüksek timar ise 10.500 akçeydi. 
Nahiyedeki timarlar için 10 tam köy, 2 hisseli köy, 5 tam mezraa, 1 cemaat ve 2 mukataa 
gelirleri ayrılmıştır. Nahiyenin timar gelirleri toplamı 53.655 akçeydi99. 

H.927/M.1521 yılında sancakta Antalya Nahiyesi dışındaki 10 nahiyede 188 timar 
bulunmakta olup, bu timarlardan 50’si hisseli, 2’si ise müşterek olarak tasarruf edilmekteydi. 
Bu tarihte sancaktaki timarlı sipahi sayısı 231 idi100. Elmalu Nahiyesi’nde Musa’nın 
tasarrufundaki 397 akçelik timarın en düşük timar olarak kaydedildiği sancakta, en yüksek 
timar ise Karahisar Nahiyesi’nde 14.935 akçe ile Nakkaş Hasan’ın tasarrufundaydı. 
Sancaktaki timarlı sipahilerin tasarrufundaki timarlar için 150 tam köy, 79 hisseli köy, 78 
tam mezraa, 2 hisseli mezraa, 21 cemaat, 3 çiftlik, 3 çeltik nehri, 14 mukataa, 7 mahsûl, 3 
ihtisâb, 1 niyâbet resmi ve 3 bâc-ı pazar gelirleri ile 11 adet muhtelif rüsûma ait gelirler 

93 Aynı defter, s. 23- 25.
94 Aynı defter, s. 26- 36.
95  Aynı defter, s. 37- 40.
96 Aynı defter, s. 41- 46.
97 Aynı defter, s. 46- 57.
98 Aynı defter, s. 57- 63.
99 Aynı defter, s. 64- 68.
100  Defterin sonunda 1521 yılında sancakta 42’si tezkireli, 191’i tezkiresiz olmak üzere toplam 233 sipahi 
kaydedilmiştir. Defterde yaptığımız inceleme sonucunda bu tarihte sancakta 231 sipahinin bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Sancaktaki timarlı sipahilerin miktarları hakkında bkz. Aynı defter, s. 89.
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ayrılmıştır. Sancağın timarlı sipahilere ayrılan timar gelirlerinin toplamı 798.881 akçeydi.
1521 yılında sancağa bağlı 10 nahiyede sipahi timarları mevcut iken, Antalya 

Nahiyesi’nde sipahi timarlarının bulunmadığı görülmektedir. Bu durumun, Antalya 
Nahiyesi’ndeki gelirlerin genel olarak padişah ve sancakbeyi haslarına ayrılmasından 
kaynaklandığını düşünüyoruz. Ayrıca Antalya Nahiyesi’nde sipahi timarlarına rastlanmadığı 
halde, Antalya Kalesi müstahfızlarına ait timarların bu nahiyede yer aldığı görülmektedir. 

1521 yılında sancaktaki timarların genel olarak babası ölen timar tasarruf etmeyen 
sipahi oğullarına, timardan mazûl sipahilere101, timarlarından feragat edenlere, oğullarına 
verilmek üzere timarlarından feragat eden sipahilerin oğullarına, devlet görevinde 
bulunanlara, timarlarını mübadele etmek isteyen sipahilere, kul oğullarına ve savaşlarda 
yararlılık gösterenlere sefer hizmetini eda etmek üzere verildiği görülmektedir.  Ayrıca 
defterde vefat eden sipahilerin timarlarının 10 yaşından küçük oğul veya kardeşlerine on 
yaşına varınca cebelü eşdirmek üzere tevcih olunduğunu gösteren kayıtlar bulunmaktadır102. 
Bu tarihlerde, henüz 10 yaşın altındaki timar sahipleri sefere cebelü eştirmezler, 10 yaşına 
geldikten sonra cebelü eştirmeye başlarlardı. Bu yaş sınırı daha sonra 16’ya çıkarılmış ve 
bilâhire de kılıca yaramayan küçük yaştaki kimselere timar tevcihi yasaklanmıştır103.

1521 yılında yapılan tahrirde sipahilerin bir kısmının baba isimleri defterde yazılı 
olduğu halde, büyük bir çoğunluğunun ise yazılmadığı görülmektedir. Ayrıca çok az sayıda 
sipahinin görevleri deftere kaydedilmiştir.

H.927/M.1521 yılına ait İcmâl defterde, sancaktaki sipahilere ait timarlardan başka, 
Antalya ve Karahisar-ı Teke kaleleri müstahfızlarının timarlarına dair kayıtlar da yer 
almaktadır104. Buna göre sancakta Antalya Kalesi mustahfızları için İstanos Nahiyesi’nde 
13, Kürt Nahiyesi’nde 5, İğdir Nahiyesi’nde 12, Karahisar Nahiyesi’nde 7, Bağovası 
Nahiyesi’nde 3, Elmalu Nahiyesi’nde 10 ve Kaş Nahiyesi’nde 2 timar olmak üzere toplam 
56 timar bulunmaktaydı. Bu timarlar Antalya Kalesi’nde görevli 1 dizdar, 1 kale kethüdâsı 
ve 123 kale merdinin tasarrufunda bulunmaktaydı105. 39 tam köy, 22 hisseli köy, 8 tam 
mezraa, 1 hisseli mezraa, 3 mukataa, 2 çiftlik, 15 cemaat, 1 bahçe ve 3 resm gelirlerinin 
tahsis edildiği timarlardan elde edilen gelirlerin toplamı 181.654 akçeydi.

1521 yılında Karahisar-ı Teke Kalesi müstahfızları için sancakta 11 timar ayrılmıştır. 
Bu timarlardan 9’u Karahisar-ı Teke Nahiyesi’nde, 2’si ise Mükerrem Kömi Nahiyesi’nde 
bulunmaktaydı. Timarlar için 18 tam köy, 6 tam mezraa, 1 hisseli mezra ve 2 cemaat gelirleri 
ile 2 resm geliri ayrılmıştır. 1 dizdar, 1 kale kethüdâsı ve 21 kale merdinin tasarrufunda 
bulunan Karahisar-ı Teke Kalesi müstahfızları için ayrılan timarlardan elde edilen gelirlerin 
toplamı 33.771 akçeydi106. 

H.927/M.1521 yılında sancaktaki timarlı sipahilerle Antalya ve Karahisar-ı Teke 
kaleleri müstahfızlarına ayrılan 255 timardan elde edilen gelirlerin toplamı 1.014.306 
akçeydi.

H.937/M.1530 yılına ait İcmâl defterde sancaktaki zeâmet ve timar gelirleri birlikte 
verildiğinden, sancaktaki timar gelirlerinin miktarı hakkında kesin bilgilere sahip 
olamamaktayız. Gelir kaynaklarına göre düzenlenmiş olan defterde zeâmet ve timar 
sahiplerinin isimleri de bulunmamaktadır. Defterin sonundaki sancak toplamını veren 

101 Defterde genel olarak Teke Sancağı’ndan başka Hüdâvendigâr, Karesi, Hamid ve Kütahya sancaklarındaki timarlarından mazûl olan 
sipahilere de timar tevcih edilmiştir.
102  BOA. TD. No:107, s. 31- 34.
103 Anadolu Beylerbeyinden başka Rûm, Karaman, Erzurum ve Diyarbakır Beylerbeyilerine de gönderilen H. Gurre-i Rebiü’l-âhir 982/M. 21 
Haziran 1574 tarihli hüküm için bkz. BOA. MD. C. 26, s. 100/257.     
104 1521’de Antalya Kalesi müstahfızlarının timarları hakkında geniş bilgi için bkz. BOA. TD. No:107, s. 68- 84.
105 Defterin sonunda yer alan kayda göre Antalya Kalesi’nde 1 dizdar, 1 kethüda ve 191 kale merdi bulunmaktadır. (Bkz. Aynı defter, s. 89).
106 1521’de Karahisar Kalesi müstahfızlarının timarları için bkz. Aynı defter, s. 84- 88. 

kayıttan bu tarihte sancakta 2 zaîm ve 232 timarlı sipahinin bulunduğunu öğrenmekteyiz107. 
Zaîmlerden biri Antalya Kazası’nda,  diğeri ise Karahisar Kazası’nda yer almaktaydı. 
Sancakta yer alan kazalardaki zeâmet ve timarlı sipahilere ayrılan timarların durumu 
şöyleydi: 

1530 yılına ait İcmâl defterde, Antalya Kazası’ndaki zeâmet ve timarlar için 65 köy, 39 
mezraa, 7 cemaat, 6 mukataa ve 1 nehir geliri ayrılmıştır. Bunlardan tahsil edilen kazanın 
zeâmet ve timar gelirlerinin toplamı 289.443 akçeydi108. 66 köy, 17 mezraa, 6 cemaat, 
3 mukataa ve 1 nehir gelirlerinin ayrıldığı Karahisar-ı Teke Kazası’nın zeâmet ve timar 
gelirleri ise 262.848 akçeydi109. Bu tarihte sancakta yer alan iki zeâmetten biri Antalya, 
diğeri ise Karahisar-ı Teke Kazası’nda yer almaktaydı. Elmalu, Kaş ve Kalkanlu kazalarında 
zeâmet bulunmadığından, bu kazalara ait vereceğimiz rakamlar sadece timar gelirlerini 
göstermektedir. Buna göre 41 köy, 12 mezraa, 4 cemaat ve 2 mukata gelirlerinin ayrıldığı 
Elmalu Kazası’nın timar gelirleri toplamı 205.204 akçe110, 22 köy, 4 mezraa, 13 cemaat 
ve 1 âsiyâb (değirmen) gelirinin ayrıldığı Kaş Kazası’nın timar gelirleri 158.436 akçe111, 
13 köy, 4 mezraa ve 3 mukataa gelirinin ayrıldığı Kalkanlu Kazası’nın timar gelirleri ise 
47.077 akçeydi112. Bu tarihte sancakta bulunan 2 zaîm ve 232 timarlı sipahi için 207 köy, 
76 mezraa, 14 mukataa, 30 cemaat, 2 nehir ve 1 âsiyâb gelirinin ayrıldığı görülmektedir. 
Bunlardan elde edilen zeâmet ve timar gelirlerinin toplamı ise 963.008 akçeydi113.

1530 tahririnde defterde, sancaktaki timarlı sipahilere ait timarlardan başka Antalya 
ve Karahisar kalelerindeki müstahfızların tasarrufunda bulunan timarlara ait kayıtlar da 
yer almaktadır. Buna göre Antalya Kalesi’nde görevli 1 dizdar, 1 kale kethüdâsı, 6 topçu 
ve 115 müstahfızın timarları için kazada ayrılan 22 köy, 8 mezraa, 10 cemaat ve 4 mukataa 
gelirlerinin toplamı 87.495 akçeydi114. Karahisar-ı Teke Kalesi’nde görevli 1 dizdar, 1 
kethüda ve 20 müstahfız ile Antalya Kalesi’nde görevli bir kısım müstahfızların timarları 
için Karahisar-ı Teke Kazası’nda ayrılan 23 köy, 4 mezraa ve 1 cemaatten elde edilen timar 
gelirlerinin toplamı ise 55.954 akçeydi115. 

H.937/M.1530 yılında sancaktaki 2 zaîm, 232 timarlı sipahi, 2 dizdar, 2 kale kethüdâsı, 
7 topçu ve 135 kale müstahfızının zeâmet ve timarları için 252 köy, 88 mezraa, 18 mukataa, 
41 cemaat, 2 nehir ve 1 âsiyâb gelirleri ayrılmıştır. Bunlardan elde edilen sancaktaki zeâmet 
ve timar gelirlerinin toplamı ise 1.106.457 akçeydi116.

Sancaktaki timarların XVI. yüzyılın ikinci yarısındaki durumu hakkında bilgi veren 
iki Tahrir defteri bulunmaktadır. Her ikisi de II. Selim dönemine ait olan defterlerden biri 
H.976/M.1568 yılına ait Mufassal defter, diğeri ise Mufassal defterin icmâli olduğu tahmin 
edilen defterdir. İcmâl deftere göre yüzyılın ikinci yarısında sancaktaki timarların durumu 
ve nahiyele göre dağılımı şöyleydi117:

Kürt Nahiyesi’nde 5’i hisseli olmak üzere 11 timar bulunmaktaydı. 11 sipahinin 

107 BOA. TD. No: 166, s. 611.
108 Antalya Kazası’nın zeâmet ve timar gelirleri yaptığımız toplamda 294.629 akçe çıkmıştır. Kazadaki zeâmet ve timarlar hakkında bkz. Aynı 
defter, s. 580- 583, 590. 
109 Karahisar Kazası’nın zeâmet ve timar gelirleri toplamı yaptığımız hesaba göre 269.378 akçedir. Kazadaki zeâmet ve timarlar için bkz. 
Aynı defter, s. 592- 596, 597. 
110 Aynı defter, s. 600- 602, 604. 
111 Kaş Kazası’nın timar gelirleri yaptığımız toplamda 187.236 açke çıkmıştır. Kazadaki timarlar için bkz. Aynı defter, s. 605- 606, 608. 
112 Kalkanlu Kazası’nın timar gelirleri toplamı yaptığımız toplamda 47.627 akçe çıkmıştır. Kazadaki timarlar için bkz.Aynı defter, s. 609- 610. 
113 Aynı defter, s. 611. 
114 Antalya Kalesi müstahfızlarına ait timarların toplamı yaptığımız toplamda 87.395 akçe çıkmıştır. Antalya Kalesi müstahfızlarının timarları 
için bkz. Aynı defter, s. 584- 585, 590. 
115 Karahisar Kalesi müstahfızlarının timarları toplamı defterde 33.075 akçe olarak kaydedilmesine rağmen, yaptığımız toplamda 32.975 akçe 
çıkmıştır. Timarları Karahisar Kazası’ndaki gelirlerden teşekkül eden Antalya Kalesi müstahfızlarının timarları toplamı ise gerek defterde ve 
gerekse yaptığımız toplamda 22.879 akçedir. Bkz. Aynı defter, s. 595- 596, 597.
116 Aynı defder, s. 611.  
117 II. Selim döneminde sancaktaki timarlar için bkz. TKGM. KK. No: 315, vr.  4/a- 35/b.
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tasarrufunda bulunan timarlar için 7 tam köy, 7 hisseli köy, 2 hisseli mezraa, 3 cemaat ve 2 
tahinhane gelirleriyle vaşak postundan elde edilen gelirler ayrılmıştı. En düşük timarın 860 
akçe, en yüksek timarın ise 8000 akçe olduğu nahiyenin timar gelirleri 44.076 akçeydi118. 

İğdir Nahiyesi’nde biri hisseli, biri müşterek 9 timar vardı. 12 sipahinin tasarrufundaki 
timarlar için 4 tam köy, 7 hisseli köy, 6 tam mezraa, 7 cemaat ve 1 tahinhane geliri 
ayrılmıştı. En düşük timarın 1400 akçe, en yüksek timarın ise 8000 akçe olduğu nahiyenin 
timar gelirleri 60.205 akçeydi119.

İstanos Nahiyesi’nde 41 timar mevcuttu. 7’si hisseli, 1’i müşterek olan timarlar, 55 
sipahinin tasarrufundaydı. Timarlar için 16 tam köy, 44 hisseli köy, 15 tam mezraa, 1 
hisseli mezraa, 5 cemaat, 1 çiftlik ve 1 harâc-ı bâğ gelirlerinin tahsis olunduğu nahiyedeki 
en düşük timar 666 akçe, en yüksek timar ise 11.125 akçeydi. Nahiyenin timar gelirleri 
219.489 akçeydi120.

Muslu Nahiyesi’nde 15 timar olup, timarlardan 3’ü hisseli, 2’si ise müşterek timardı. 
Söz konusu timarlar 18 sipahinin tasarrufundaydı. Nahiyede en düşük timar 1134 akçe, 
en yüksek timar ise 7297 akçeydi.  10 tam köy, 12 hisseli köy, 7 tam mezraa, 2 hisseli 
mezraa, 1 koru ve 1 harâc-ı bâğ hissesi gelirlerinden oluşan nahiyenin timar gelirleri 54.629 
akçeydi121.

Karahisar-ı Teke Nahiyesi’nde 49 sipahinin tasarrufunda bulunan 41 timardan 6’sı 
hisseli, biri ise müşterekti. Timarlar için 24 tam köy, 23 hisseli köy, 12 tam mezraa, 4 
hisseli mezraa, 4 cemaat, 1 nehir, 1 çiftlik, 1 tahinhane, 2 mukataa, 1 resm-i sâz, 1 resm-i 
kışlak, 1 bâc-ı pazar ve 2 ihtisâb ve ihzâr-ı pazar gelirlerinin ayrıldığı nahiyedeki en düşük 
timar 233 akçe, en yüksek timar ise 15.000 akçeydi. Nahiyenin timar gelirleri 214.681 
akçeydi122.

Bağovası Nahiyesi’ndeki 4 timar, 5 sipahinin tasarrufundaydı. Timarlardan 1’i 
müşterek, 2’si hisseliydi. Nahiyedeki en düşük timar 2000 akçe, en yüksek timar ise 8000 
akçeydi. 1 tam köy, 2 hisseli köy, 2 tam mezraa ve 1 bâc-ı pazar gelirlerinden oluşan 
nahiyenin timar gelirleri 21.160 akçeydi123.

Mükerrem Kömi Nahiyesi’nde bulunan 21 timardan 7’si hisseli, 1’i müşterek timardı. 
Nahiyeye tabi Altıkuyulu (Altıkuyu) ve Bademağacı köylerinin 3600 akçelik hâsılından 
teşekkül eden bir timar ise ber vech-i yurtluk Ulama Bey’in oğulları Muş sancakbeyi 
Bahaeddin Bey ve kardeşi Eslemez Bey’in tasarrufundaydı. En düşük timarın 1000 akçe, 
en yüksek timarın ise 8000 akçe olduğu nahiyedeki timarlar için 17 tam köy, 12 hisseli köy, 
13 tam mezraa, 2 hisseli mezraa, 2 cemaat ve 1 ihzâr-i pazar gelirleri ayrılmıştı. Nahiyenin 
timar gelirleri toplamı 85.711 akçeydi124. 

Elmalu Nahiyesi’nde yer alan 37 timarlardan 10’u hisseli, 2’si müşterekti. 42 sipahinin 
tasarrufunda olan nahiyedeki timarların en düşüğü 1000 akçe, en yükseği ise 14.450 akçeydi. 
31 tam köy, 18 hisseli köy, 19 tam mezraa, 5 cemaat, 1 çiftlik, 1 mukataa, 1 başhane, 1 
yaylak, 1 boyahane, 2 âsiyâb ve ihzâr-ı pazar, 2 mahsûl, 1 resm-i sâz ve 1 âşiyâne-i bâz 
ve atmaca (Şahin ve atmaca yuvası) gelirlerinden oluşan nahiyenin timar gelirleri 217.587 
akçeydi125.

Kaş Nahiyesi’nde 25 timar olup, timarlardan 6’sı hisseli, 1’i ise müşterekti. 31 sipahinin 
tasarrufunda bulunan nahiyedeki timarlar içinde en düşük timar 1514 akçe, en yüksek timar 
118 Aynı defter, vr. 4/a- 5/a.
119 Aynı defter, vr. 5/b- 6/a.
120 Aynı defter, vr. 7/a- 10/a.
121 Aynı defter, vr. 11/a- 12/a.
122 Aynı defter, vr. 13/a- 18/b.
123 Aynı defter, vr. 19/a.
124 Aynı defter, vr. 19/b- 21/a.
125 Aynı defter, vr. 23/b- 26/b.

ise 14.538 akçeydi. 21 tam köy, 7 hisseli köy, 9 tam mezraa, 1 hisseli mezraa, 13 cemaat, 1 
tahinhane, 1 mahsûl, 1 zemîn-i bâgât, 3 bâc-ı pazar, 1 bâc-ı ayak, 1 ihtisâb ve ihzâr-ı pazar 
gelirlerinden oluşan nahiyenin timar gelirleri 147.179 akçeydi126. 

Kalkanlu Nahiyesi’nde 15 timar bulunmaktaydı. 19 sipahinin tasarrufunda olan söz 
konusu timarlardan 4’ü hisseliydi. En düşük timarın 2000 akçe, en yüksek timarın ise 9000 
akçe olduğu nahiyedeki timarlar için 8 tam köy, 14 hisseli köy, 8 tam mezraa, 2 hisseli 
mezraa, 2 cemaat ve 1 mukataa gelirleri ayrılmıştı. Nahiyedeki timarlara ait gelirler 90.411 
akçeydi127.

II. Selim dönemine ait İcmâl defterde sipahi timarlarından başka Antalya Kalesi 
müstahfızlarının timarları da yer almaktaydı. 1 dizdar, 1 kale kethüdâsı ve 131 kale 
merdinin tasarrufunda bulunan 38 timardan elde edilen timar gelirlerinin toplamı 202.211 
akçeydi. Genellikle hisseli olarak tasarruf olunan müstahfız timarları için Antalya, Kürt, 
İğdir, İstanos, Karahisar-ı Teke, Bağovası ve Mükerrem Kömi nahiyelerinde 12 tam köy, 24 
hisseli köy, 5 tam mezraa, 8 cemaat, 1 tahinhâne, 1 ihzâr-ı pazar, 2 resm hâsılı ile bâğ ve 
bahçe gelirleri ayrılmıştı128.

II. Selim dönemine ait İcmâl deftere göre sancakta 51’i hisseli, 10’u müşterek olmak 
üzere 219 sipahi ve 38 müstahfız timarı vardı. Buna göre sancakta toplam 257 timar 
bulunmaktaydı. Söz konusu timarlar 268 sipahi129 ile 133 kale müstahfızının tasarrufundaydı. 
En düşük timarın 233 akçe, en yüksek timarın ise 15.000 akçe olduğu sancaktaki timarlar 
için 151 tam köy, 170 hisseli köy, 96 tam mezraa, 14 hisseli mezraa, 49 cemaat, 4 mukataa, 1 
nehir, 1 koru, 3 çiftlik, 6 tahinhâne, 1 başhane, 1 boyahane, 1 resm-i yaylak, 1 resm-i kışlak, 
2 resm-i sâz, 2 harâc-ı bâgât, 1 zemîn-i bâgât, 5 bâc-ı pazar, 1 bâc-ı ayak, 1 âşiyâne-i bâz 
ve atmaca, 3 mahsûl, 7 ihtisâb ve ihzâr-ı pazar gelirleri ile asiyâb geliri ayrılmıştır. Sipahi 
timarlarına ayrılan gelirlerin 1.155.128 akçe, müstahfız timarlarına ayrılan gelirlerin ise 
202.211 akçe olarak tespit edildiği sancağın II. Selim dönemindeki timar gelirleri toplamı 
1.357.128 akçeydi130.

Antalya Nahiyesi’nde, Antalya Kalesi müstahfızlarına ait timarlar yer aldığı halde, 
sipahi timarlarına ilişkin bir kayda rastlanmamıştır. Ayrıca defterde görevleri yazılı timar 
sahipleri arasında 6 çerisürücü, 1 ser-asker, 2 ser-bölük, 1 alay çavuşu, 1 Dergâh-ı Âli 
çavuşu, 2 Anadolu vilayeti çavuşu, 1 çerisürücü voyvodası, 1 ser-bazdârân ve 7 yeniçeri 
yer almaktaydı.

XVI. yüzyılın ikinci yarısına ait H.976/M.1568 yılına ait Mufassal defterde bazı 
zeâmet ve timar sahiplerinin birlikte tasarruf ettikleri dirliklerden ne kadarlık hisselere 
sahip oldukları kaydedilmemiştir131. Bu nedenle sancaktaki zeâmet ve timar gelirlerinin 
birlikte verilmesi daha uygun görülmüştür. Buna göre 1568 yılında sancaktaki zeâmet 
ve timar gelirlerinin toplamı 1.573.444 akçeydi. Söz konusu meblağın nahiyelere göre 
dağılımı ise Antalya Nahiyesi’nden 17.820 akçe, Kürt Nahiyesi’nden 121.179 akçe, İğdir 
Nahiyesi’nden 123.082 akçe, İstanos Nahiyesi’nden 246.843 akçe, Muslu Nahiyesi’nden 
64.127 akçe, Karahisar Nahiyesi’nden 284.742 akçe, Mükerrem Kömi Nahiyesi’nden 
126.516 akçe, Bağovası Nahiyesi’nden 39.289 akçe, Elmalu Nahiyesi’nden 283.430 akçe, 
Kaş Nahiyesi’nden 169.190 akçe ve Kalkanlu Nahiyesi’nden 97.226 akçe şeklinde olmuştur.

Teke Sancağı’ndaki timarlara ayrılan gelirlerin XVI. yüzyıldaki durumu hakkında 
126 Aynı defter, vr. 27/a- 29/a.
127 Aynı defter, vr. 29/b- 30/b.
128 Aynı defter, vr. 31/b- 35/b.
129 Sancaktaki timarlı sipahi sayısı defterin sonundaki toplamda 268 nefer olarak kaydedilmiş, ancak yaptığımız toplamda sipahi sayısı 269 
çıkmıştır (Bkz. Aynı defter, vr. 35/b).
130 Defterin sonunda yer alan kayıtta sancağın zeâmet ve timar gelirleri toplamı 1.084.029 akçe olarak verilmiştir. (Bkz. Aynı defter, vr. 36/a)
131 1568’de sancaktaki zeâmet ve timarlar için bkz. TKGM. KK. No: 107, vr. 66/b- 169/a, 187/b- 257/b.
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Tahrir defterlerine dayanarak verdiğimiz bilgilere göre, sancağın timar gelirleri yüzyılın 
ikinci yarısında ilk yarısına oranla % 35 civarında bir artış göstermektedir. H.927/M.1521 
yılında 1.014.306 akçe olan sancağa ait timar gelirlerinin yüzyılın ikinci yarısında II. Selim 
döneminde (1566- 1574) 1.357.339 akçeye çıktığı görülmektedir.

Sonuç
Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra sancak haline getirilerek Anadolu Beylerbeyiliği’ne 

bağlanan ve XIX. yüzyıla kadar bu durumunu muhafaza eden Teke Sancağı mîrî arazi rejimine tabiydi. 
Timar sisteminin uygulandığı sancakta, vakıf ve mülk gelirleri dışındaki sancak gelirleri has, 
zeâmet ve timarlara tahsis edilmiştir. Yapılan tahrirlerden XVI. yüzyılda Teke Sancağı’nda 
sancak gelirlerinin önemli bir kısmının padişah haslarına ayrılarak Hazine-i Hümâyûn’a 
aktarıldığı, geri kalan sancak gelirlerinin ise sancağın yöneticisi olan sancakbeyi hasları 
ile zeâmet ve timarlara ayrıldığı görülmektedir. XVI. yüzyılın ikinci yarısında II. Selim 
döneminde sancakta Nişancı hasları ile Muş sancakbeyi Bahaeddin Bey’in hasları için 
de bazı gelirlerin tahsis edildiği döneme ait Tahrir defterlerinden anlaşılmaktadır. XVI. 
yüzyılda sancak gelirlerinden en büyük pay padişah hasları ile timarlara ayrılmıştı.  Sancaktaki dirlik 
sahipleri arasında en büyük dirliği ise sancakbeyi tasarruf etmekteydi. Onu zeâmet ve timar sahipleri 
takip etmekteydi.

Teke Sancağı’nın gelirlerinde XVI. yüzyılın ikinci yarısında ilk yarıya oranla önemli artışların 
olduğu görülmektedir. Yüzyılın ilk yarısında H.927/M.1521 yılında sancağın toplam gelirleri 
2.636.678 akçeydi. Sancağa ait bu gelirlerin 1.078.158 akçesi padişah haslarına, 421.294 akçesi 
sancakbeyi haslarına, 122.920 akçesi zeâmetlere, 1.014.306 akçesi sancaktaki timarlara ayrılmıştı. 
1.014.306 akçenin 798.881 akçesi sipahi timarlarına, 181.654 akçesi Antalya Kalesi mustahfızlarının 
timarlarına ve 33.771 akçesi ise Karahisar-ı Teke Kalesi mustahfızlarının timarlarına ayrılmıştır.

H.937/M.1530 yılında sancağın toplam gelirleri 2.624.178 akçeydi. Bunun 980.174 
akçesi padişah haslarına, 394.685 akçesi sancakbeyi haslarına, 963.008 akçesi zeâmet ve 
sipahi timarlarına, 143.449 akçesi Antalya ve Karahisar-ı Teke kaleleri mustahfızlarının 
timarlarına ve 142.862 akçesi ise sancaktaki vakıflara aitti.

XVI. yüzyılın ikinci yarısında H.976/M.1568 yılında toplam sancak gelirlerindeki artışa 
paralel olarak padişah ve sancakbeyi haslarıyla zeâmet ve timarlara ayrılan gelirlerde de 
artış olmuştur. Bu tarihte sancak gelirlerinin 1.216.392 akçesi padişah haslarına, 404.830 
akçesi sancakbeyi haslarına, 32.900 akçesi nişancı haslarına, 20.970 akçesi Muş Sancakbeyi 
Bahaeddin Bey’in haslarına, 1.573.444 akçesi zeâmet ve timarlara, 288.383 akçesi vakıflara 
ve 10.042 akçelik hisse ise yurtluk olarak Muş Sancakbeyi Bahaeddin Bey’in oğlu Yahya’nın timarına 
ayrılmıştır. Bu tarihte sancağın toplam gelirleri 3.546.961 akçeye yükselmiştir. 1530 yılından 1568 
yılına gelindiğinde sancak gelirlerinde % 35 civarında bir artış olduğu görülmektedir.
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EK-I (Harita): XVI. Yüzyılda Teke Sancağı’nın Kaza, Nahiye ve Köyleri

(Footnotes)
1  Tabloda Antalya mukataaları içinde yer alan Beyt-ül mal, mal-ı gaib ve mefkud, yave ve 

kaçkun mukataaları Antalya, Karahisar ve Manavgat kazalarının toplamıdır. Manavgat, Alaiye 
Sancağı’na bağlıydı.

2  Tabloda Elmalu Nahiyesi’nde Eskihisar Mezraası’nın hâsılı diğer köylerle birlikte verildiği 
için köy bölümünde yer almıştır.

3  Tabloda Antalya mukataaları içinde gösterilen beytü’l-mâl, mâl-ı gâib ve mefkûd, yave, 
kaçkun mukataaları Antalya ve Karahisar kazalarının toplamıdır.

4  Tabloda Antalya Kazası’nda yer alan Kızılcakeçilü Cemaati hâsılı, cemaatin bir bölümünün 
(27 hane ve 1 mücerred) hâsılıdır.

5  Tabloda Antalta Kazası’nda yer alan Varsak Yörükleri Cemaati’nin hâsılı, bu cemaatin alt 
grupları olan 23 cemaatin toplam hâsılıdır. Varsak Yörükleri Karaman Vilayeti’nden gelmişlerdir. 

6  Arlasun korusu ve mezraası hâsılı olarak tabloda verilen rakam adı geçen koru ve 
mezraanın resm-i otlak ve öşr-i gallât hâsılıdır.

7  Defterde Kalkanlu Kazası’nın padişah hasları toplamı 63.550 akçe olarak kaydedilmişitir. 
Ancak kazadaki has gelirleri toplandığında 53.550 akçe çıkmıştır (BOA. TD. No: 166, s. 609).

8  Defterde padişah haslarının toplamı 980.174 akçe olarak kaydedilmiştir. Ancak yapılan 
toplamda padişah hasları 970.174 akçe çıkmıştır 

9  Tabloda Antalya Kazası’nda yer alan Uluyörük Cemaati’nin hâsılı bu cemaate tabi 21 
cemaatin toplam hâsılıdır.

10  Tabloda Karahisar Kazası’nda yer alan Serik Yörükleri Cemaati’nin hâsılı bu cemaate tabi 
14 cemaatin toplam hâsılıdır. 
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Osmanlı idaresinde, fethedilen toprakları kaydetme, toprağın mülkiyet ve tasarruf sistemini ve 
alınacak vergi nispetini tayin ve tespit etmek maksadıyla muntazam olarak yoklamalar yapılmaktaydı. 
Bu yoklama ve sayım neticesinde elde edilen bilgilerin kaydedildiği defterlere Tahrir Defterleri 
denilmekteydi1. Nüfus ve vergi sayımlarına ait bilgilerin bulunduğu bu defterler sayesinde, imparatorluk 
içinde her hangi bir bölgede yaşamakta olan yetişkin erkek nüfusunu, ellerindeki toprak miktarını 
çift, nim çift, daha az topraklı ve topraksız olarak gösteren işaretler bulunmaktaydı.  Aynı zamanda 
bunların tâbi tutuldukları vergi yükümlülüğü, vergi muafiyetine ait bazı açıklama ve rakamları tespit 
etmek mümkündür. Yine bu defterlerden raiyyet tabir olunan halkın isimlerini ve babalarının adları 
da öğrenilmektedir2. Tahrir Defterleri’ne şehir, kasaba, köy, mezraa, yaylak-kışlak mahalleri ile 
burada yaşayanların isimlerinin de kaydedilmesinden dolayı Osmanlı Devleti’nin idâri taksimatı, 
tarihî coğrafyası ve demografik yapısı bakımından çok kıymetli bilgiler bulunmaktadır. Zira tahrirler 
sırasında yerleşim yerlerinde yaşayanların veya sürekli yerleşik olmayan grupların vergiye esas olan 
hane reisleri, bunların ergin yaşa gelmiş bekâr oğulları tek tek ismen belirtilirdi. Böylece verilen 
rakamlardan istifade ile bir bölgenin veya yerleşim yerinin nüfus kitlesi hakkında bilgi edinmek ve 
bunları değerlendirmek mümkündür. Tahrir, belirli aralıklarla yapıldığından nüfus seyrini, yükseliş-
düşüş nispetleri belirlenerek mukayese edilebilir3. 

Bir yerde tahrir yapılacağı zaman, evvela son derece dürüst ve güvenilir bir emin ile bir kâtip 
seçilirdi. Emin olan kişiye muharrir-i memalik, muharrir ya da il yazıcısı denirdi. Bunun yanında bir 
1  Dündar Günday, “Tahrir Defterleri İle Muktaa Defterleri Arasında Bir Mukayese”, Prilozi (POF.) 27 (1977) Sarajevo 1979, s. 277; Tahrirler 
hakkında genel bilgi için bkz. “Ottoman Demographic History”, JESHO. Vol. XXXV/II (1992), s. 187 vd.; Ö.L. Barkan, “Tarihi Demografi 
Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”, Türkiyat Mecmuası (TM) X, (1953); Aynı mll. “Tahrir Defterlerinin İstatistik Verimleri Hakkında Bir 
Araştırma”, IV. TTKong., 10-14 Kasım 1948, Ankara 1952, s. 292-294; Aynı mll. “Türkiye’de İmparatorluk Devrinin Büyük Nüfus ve Arazi 
Tahrirleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri”, İFM II / 1-2 (1940-1941), s. 1-19.
2   Ö.L. Barkan, Hüdavendigar Livası Tahrir Defterleri I, Ankara 1988, s. 3.
3  Feridun M. Emecen, “Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Osmanlı Tahrir Defterleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri, (28-29 Mayıs 1990), İstanbul 
1991, s. 145-146.

Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI 
Erciyes Üniversitesi / TÜRKİYE

KUYÛD-I KADİME ARŞİVİNDEKİ TAPU-TAHRİR DEFTERLERİNDEN 
190 NUMARALI ÜSKÜB MUFASSAL DEFTERİ VE ÖNEMİ
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de kâtip kadrosu bulunurdu. Tahrir yapılacak bölgenin idari amirleri ise, her türlü yardımı yapmakla 
mükellef olduğu gibi tahrir heyetinde de yer aldıkları olurdu4. Tahrir heyeti kendilerine verilen emirlere 
göre, has, zeamet, timar, vakıf ve mülklere ayrılan toprakları belirlerdi. Yetiştirilen mahsuller ile 
bunların nakdî değerleri,  reayanın isimleri ve yerleşim birimi hakkındaki diğer bilgilerin kaydedildiği 
defterlere Mufassal Defterler adı verilmektedir. Bir de yalnız idari teşkilat göz önüne alınarak köy 
isimleri ile yıllık hâsılları ve kimin tasarrufunda olduğunu gösteren özet defterlere de İcmal Defterleri 
denilmektedir5. Fethi müteakip yapılan ilk tahrirden sonra yeni bir padişahın tahta çıkması, vergi 
gelirlerinde meydana gelen değişiklikler vb. sebeplerle 10, 20 bazen 30 hatta 40 senelik fasılalarla 
tahrirler yenilenirdi. Yeni yazılan deftere “cedid” evvelkine “atik” daha öncekine de “köhne” adı 
verilirdi6.

190 Numaralı Üsküb Mufassal Defteri
Tarihi ve Tahrir Görevlileri
Ankara’da Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde 190 numarada kayıtlı 

olan bu defter, Üsküb Livası ile ilgili olup mufassaldır7. Bu tahrir defteri düzenlenmeden önce Üsküb 
Sancağı beyine ve kadısına bir hüküm gönderilmişti. 

14 Safer 975 / 20 Ağustos 1567 tarihini taşıyan bu hükme göre; “Selanik ve Üsküb Sancağı 
beğlerine ve kadılarına ve Paşa Sancağında sol kolda vaki’ olan kadılara hüküm ki, Paşa Sancağının 
sol kolu müceddeden tahrir olunması fermân-ı şerifim olup Rum-ilinin defter emini Mustafa zîde 
mecduhû emin ve defter katiblerinden Mehmed zîde kadruhû kâtib tayin olunmuştur. Buyurdum ki 
varub  tahrire mübaşeret itdüklerinde gereği gibi muavenet idüb reaya  taifesinden ve gayriden ihzarı 
lazım olanları ihzar idüb avk u te’hir olunmayub ihmal ve müsaheleden hazer idesüz” şeklinde bir 
kayıt vardır8. Bu kayıttan Üsküb Sancağı’nın tahrir işine 20 Ağustos 1567 tarihinde başlandığı, defter 
eminliğine Mustafa, kâtipliğine ise Mehmed adlı kimselerin tayin edildiği, tahririn yaklaşık 2 yıl 
sürdüğü ve burada incelenecek olan defterin hazırlandığı anlaşılmaktadır.

Defterin tarihi Evâsıt-ı Safer 977 / Ağustos 1569 olarak belirtilmiştir. 1569 tarihli olan bu defterin 
muharriri Mustafa (ya da Şeyhülislam veya bir tahrir emini olarak Ebussuûd Efendi) defterin başına 
mîrî arazi rejiminin esaslarını izah eden bir mukaddime koymuştur. Bunun sebebi eski defterlerde 
Osmanlı arazi ahkâmının özellikleri ayrıca belirtilmiş olmadığı için reaya ellerinde olan yerleri öşriye 
sanıp çeşitli ihtilaflara sebep olmaktaydı9.

Üsküb Sancağı ile ilgili bu mufassal defterde,  Nahiye-i Üsküb (vr. 5b-87b7, Nahiye-i Kalkandelen 
(vr.90b-153b), Nahiye-i Pirlepe (vr. 155b-217b), Nahiye-i Kırçova (vr. 220b-286b) ve en sonda da 
evkaf (vr. 287b-308b.) yer almaktadır.

Defterin Fizikî Yapısı
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Arşivi Daire Başkanlığı Tapu-tahrir Defterleri / TADB.

TTD. adı ile kaydedilen Üsküb Mufassal Defteri’nin eski numarası 365, yeni numarası ise 190’dır.  
Üsküb Sancağı ile ilgili olan bu mufassal Tapu-Tahrir Defteri’nin tarihi katalogda Muharrem 977 

/ Temmuz1569 olarak kaydedilmiştir. Tespit edilen tarihi ise Evâsıt-ı Safer 977 / Ağustos 1569’dur. 
Defterin ebadı 15x40 cm olup siyah deri bir cilt ile kaplanmıştır. Varak sistemine göre numaralandırılmış 

4 Halil İnalcık, Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-ı Arvanid, Ankara 1988, s. XIX; İnalcık, “V. Beynelmilel Onomastik İlimler Kongresi”, 
Belleten XX (1956), s. 228; İnalcık, “Ottoman Methods of Conquest”, Studia Islamica II (1952), s. 110-11.
5 D. Günday, “Tahrir Defterleri”, s. 277-278; Suraiya Faroghi, “Taxation and Urban Activities in Sixteenth Century Anatolia”, IJTS I (1979), 
s. 23; Suraiya Faroghi – L.T. Erder, L.T., “The  Development of the Anatolian Urban Network During the Sixteenh Century”, JESHO vol. 
XXIII / III (1980); H.W. Lowry, The Ottoman Tahrir Defters As A Source For Urban Demographıc Hıstory The Case Of Study Trabzon (Ca 
1486-1583) 1977, s. 248-251.
6 Barkan, Hüdavendigar Livası, s. 34;  Bahaeddin Yediyıldız, Ordu Kazâsı Sosyal Tarihi, Ankara 1985, s. 2-14.
7 TADB. TTD. 190
8  BOA. MD VII, s. 14 (54).
9 Barkan, Hüdavendigar Livası I, s. 23.

olup toplam 312 varaktan meydana gelmektedir. 6 sayfası boş olup defterin içerisinde 9 adet ek belge 
konulmuştur. 89.90.155.157.220 ve 308 varaklar boştur. 109. Varaktan 111’e ve 297. Varaktan 299. 
Varaka atlanmıştır. 202 ve 222 numaraları iki kez verilmiştir. 

Fihrist ve idari teşkilat ile ilgili açıklama
Defterin giriş kısmında Fihrist-i Kurahâ-i Nahiye-i Üsküb şeklindeki başlık ile Üsküb Kazası’nın 

köylerinin listesi verilmektedir. Burada dikkati çeken en önemli husus, sancak ismi olan Üsküb’ün 
aynı zamanda merkez kazası olmasına rağmen defterde nahiye adı ile kaydedilmesidir.  

Üsküp’ün idarî teşkilatı hakkında ilk tahrir defterlerinde de bilgiler yer almaktadır. 1455 ve 1468 
tarihli defterlerde Üsküb, Vilâyet-i Üsküb şeklinde belirtilmiştir. Bu dönemde bir kadı tarafından idare 
edilen bu idarî birimler Vilâyet adı altında kaydedilmiştir. Nitekim 1455 tarihli defterde Üsküp’ten başka 
Kalkandelen, Ezuçan, Yılıç, Vılkı-ili ve Arnavud’un hep Vilâyet olarak kayıtlı olduğu görülmektedir10. 

1468 tarihli defterde Üsküb, Vilâyet-i Üsküb şeklinde kayıtlıdır11. Bu defterde kaydedilen diğer 
idarî birimler ise; Vilâyet-i Pirlepe, Vilâyet-i Köprülü, Nahiye-i Kırçova, Nahiye-i Kalkandelen. 
Bununla beraber Vilâyet tabir olunan bu yerlerin hepsinin de kazâ statüsünde olduğu anlaşılmaktadır. 

1481 tarihli defterde ise idarî birimlerin bu defa “Nahiye” adı altında kaydedildiği görülmektedir. 
Buna göre; Nahiye-i Üsküb12, Nahiye-i Köprülü, Nahiye-i Kalkandelen, Nahiye-i Kırçova, Nahiye-i 
Pirlepe, Nahiye-i Manastır. 1490–1491 tarihli cizye defterine göre Üsküb, Paşa Sancağı’na bağlı olup 
yine Nahiye adı altında kaydedilmiştir13. 

Burada idarî bir statü olarak belirtilen ve cihet, taraf ya da yön manalarına gelen nahiye14, tahrir 
defterlerine göre meskûn bir yer havalisi, küçük idarî bölge hatta zaman zaman kazâ 15 ve sancak16  
gibi idarî üniteleri göstermektedir. Nitekim yukarıda belirtildiği gibi kazâ statüsünde olan yerler, önce 
Vilâyet daha sonra da Nahiye olarak kaydedilmiştir. Bu durumun XVI. yüzyıl başlarında da devam 
ettiği görülmektedir. Diğer taraftan kuruluş aşamasında olan Osmanlı taşra teşkilatında eyalet, vilâyet, 
liva ve nahiye tabirlerinin genel olarak bölge anlamında olmak üzere birbirinin yerine kullanıldığı 
görülmektedir17. Üsküb’ün de içinde bulunduğu Rumeli Eyaleti’nde XV. yüzyılın sonuna kadar 
“Kazâ” tabirine rastlanmamaktadır. Bu durum, burada kadı bulunmamasından değil, kullanılan vilâyet 
ve nahiye tabirlerinin bir bölgeyi ifade etmesinden ileri gelmektedir. 

1519 tarihli timar icmal defterinde Paşa Livası’na tâbi olarak kaydedilen Üsküb’ün yine Nahiye 
başlığı altında kaydedildiği görülmektedir18. 928 / 1521–1522 tarihli defterde Üsküp bu defa kazâ 
olarak belirtilmiştir19.

1529 tarihli tahrir defterinde Liva-i Paşa canib-i yemin şeklinde bir kayıt bulunmaktadır ki buradan 
da Üsküb Kazâsı’nın Paşa Sancağı’nın sağ kolunda yer aldığı anlaşılmaktadır20. Burada nahiye adı 
altında kaydedilen Üsküb’ün, aynı defterin icmali olan defterde ise bu defa Kazâ-i Üsküb adı altında 
kaydedildiği görülmektedir21.  Rum-ili Vilâyeti zuamâ ve sipahilerin yer aldığı 8 Kasım 1533 tarihli 
icmal defterine göre Üsküb, Paşa Livası’na bağlı Nahiye adı altında kaydedilmiştir22.

Kanunî dönemine ait Rumeli’deki şehir ve kasabaların isimleri bulunan defterde, Der liva-i Paşa 
adı altında Üsküb,  Kazâ olarak verilmiştir23. 1542 tarihli  tahrir defterinde Defter-i Nahiye-i Mahruse-i 

10 BOA. MAD 12 Vr. 36b, 133b, 154b; MAD 544 s. 36, 275, 288.
11 BOA. TD 4 s. 631-847.
12 BOA. TD 16m s. 155.
13 Nikolai Todorov - Asparuh Velkov, A Situation Demographique De La Peninsule Balkanique (Fin Du XV S- Debut XVI S.), Sofia 1988, s. 22.
14 M.T. Gökbilgin, “Nahiye” İA. IX, s. 37-39.
15 BOA. TD 370 s. 121. 
16 BOA.  TD 354 s. 20, 30, 38, 54, 67
17 M.T. Gökbilgin, XV. ve XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası Vakıflar-Mülkler-Mukataalar, İstanbul 1952, s. 8.
18 BOA. TD 73 s. 2, 104, 172, 200, 234, 254, 282.
19 TSMA. D. 699 Vr. 5a.
20 BOA. TD 149, s. 1
21 BOA. TD 370 s. 121.
22 TSMA. D. 734 Vr. 1b-2a.
23 TSMA. D. 9778 Vr. 1b-2a.
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Üsküb ... maa tevabiha tabi Liva-i Paşa canib-i yemin şeklindeki kayıttan Üsküb’ün yine Nahiye adı 
altında zikredildiği görülmektedir24. Aynı zamanda 1544 tarihli defterde Nahiye-i Üsküb, Nahiye-i 
Kalkandelen, Nahiye-i Kırçova, Nahiye-i Pirlepe, Nahiye-i Köprülü ve Nahiye-i Manastır şeklinde bir 
kayıt bulunmaktadır ki bu nahiyelerin hepsi de Paşa Sancağı’nın birer kazâsıdır25. 

Kanunî Sultan Süleyman zamanında 1550’li yıllarda yapılan idari taksimata göre Üsküb, sancak 
statüsünü kazanmıştır26. 1551’de sancak yapılan Üsküb’ün sancakbeyleri tarafından idare edildiği 
hususunda elimizde belgeler mevcuttur. Eskiden Paşa Sancağı’na bağlı olan Kalkandelen, Kırçova ve 
Pirlepe yeni ihdas edilen Üsküp Sancağı’na bağlanmıştır. Kurulduğu tarihten başlayarak XVII. yüzyıl 
sonuna kadar, Üsküp Sancağı’nda önemli değişiklikler olmamıştır.

Üsküb’ün sancak statüsünü 1551 yılında aldığı bilinmektedir27. Safer 959 / Şubat 1552 tarihli,  
sancaklardaki asayişsizlikle ilgili genel bir hüküm yayınlanmış olup bu hükmün sonunda da yazıldı 
bir sureti Üsküb Beği Ahmed Beğe şeklinde bir kayıt bulunmaktadır28.  Şubat 1552 tarihinde Üsküb’de 
bir Sancakbeyi bulunmasından dolayı bu tarihten önce Üsküb’ün sancak yapıldığı anlaşılmaktadır. 

1569 tarihli tahrir defterinde Üsküb Sancağı’na bağlı olan kazâlar yine Nahiye adı altında 
kaydedilmiştir ki bunların isimleri şunlardır; Nahiye-i Üsküb29, Nahiye-i Kalkandelen30, Nahiye-i 
Pirlepe31, Nahiye-i Kırçova32. Görüldüğü üzere Osmanlı taşra teşkilatının en gelişmiş olduğu dönemde 
bile Üsküb Sancağı’na bağlı kazâların, yine XV. yüzyılda olduğu gibi Nahiye adı altında kaydedilmiştir. 
Dolayısıyla hepsinde de birer kadı bulunan bu kazâların, nahiye adı altında kaydedilmesi, kazâ ve 
nahiye tabirlerinin birbirleri yerine kullanılmasından ileri gelmektedir.

Tuğra
Defterin giriş kısmında Fihrist-i kurahâ-i Nahiye-i Üsküb şeklindeki başlıktan sonra “Es-sultan 

İbnü’s-sultan Es-sultan Selim Han b. Es-sultan Süleyman” şeklinde Sultan II. Selim’in (1566-1574) 
tuğrası bulunmaktadır. 

Fihrist 
Fihrist-i kurahâ-i Nahiye-i Üsküb şeklinde Üsküb’e bağlı yerleşim birimlerinin isimleri 

verilmiştir33. Burada 193 birimin ismi ile bunların yıllık vergi gelirleri de kaydedilmiştir.  
Bu yerleşim birimlerinden birincisi Nefs-i Üsküb başlığında verilmiş olup Üsküb şehir merkezini 

ifade etmektedir. Daha sonra 186 köyün isimleri ve vergi hâsılları, akabinde Voynugân-ı Graçeniç 
başlığı altında bir voynuk köyü ve 6 adet de mezraa ve gelirleri kaydedilmiştir. Bu fihristten başka 
defterde kayıtlı diğer kazaların tahriri kaydedilirken her kazanın başına birer fihrist konulduğu34 
görülmektedir. 

Kanunnâme
1569 tarihli olan bu defterin muharriri Mustafa (Barkan’ın kaydına göre Şeyhülislam ve bir tahrir 

emini olarak Ebussuûd Efendi) defterin başına mîrî arazi rejiminin esaslarını izah eden bir mukaddime 
koymuştur. Bunun sebebi eski defterlerde Osmanlı arazi ahkâmının özellikleri ayrıca belirtilmiş 
olmadığı için reaya ellerinde olan yerleri öşriye sanıp çeşitli ihtilaflara sebep olmasındandır. İşte 
Ebussuûd Efendi, bu hususu önlemek için mîrî arazi sisteminin esaslarını belirleyen bir mukaddime 

24BOA. TD 217, s. 1; TD 232 s. 2.
25 BOA. TD 232 s. 1-2.
26 Todorov, The Balkan City, s. 24; Stojanovski, La Division Administrative, s. 96.
27 Mehmet İnbaşı, Osmanlı İdaresinde Üsküb Kazası (1455-1569), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Erzurum 
1995, s. 18-19. 
28  TSMA. Koğuşlar, MD. 888, s. 87.
29  TADB. TTD. 190 Vr. 5b-87b.
30  Aynı Defter Vr. 90b-153b.
31  Aynı Defter Vr. 155b-217b
32  Aynı Defter Vr. 220b-286b.
33  TADB.TTD. 190 vr. 1b-2b.
34  TADB.TTD. 190 vr. 90b-91a; 155b-156a, 220b-221a.

hazırlamış ve bunu Üsküb defterinin başına koydurtmuştur. Defterin girişinde yer alan Kanunnâmede 
uzun bir duadan sonra mirî arazi rejiminin esaslarını belirleyen hükümler vardır.

Osmanlı Devleti’nde arazi, mirî, vakıf ve mülk olarak üç ana kısma ayrılmaktadır. Bunlardan 
mirî arazinin sahipliği devlete, tasarrufu ise devlet adına şahıslara ait olabilirdi. Vakıf ve mülk 
arazinin tasarruf hakki ise, tamamen şahısların elindeydi. Devlet, mirî araziyi askeri hizmetler ve bazı 
mükellefiyetler karşılığında gelirinin büyüklüğüne göre has, zeamet ve timar olarak vermekteydi35.

Osmanlı İmparatorluğu, hudutları dâhilindeki mevcut bütün mirî topraklar, her bölgenin 
kanunnâmesinde zikredildiği şekilde tasarruf edilmekteydi36.

Mirî arazinin hukûkî statüsü ise en güzel şekilde, Üsküb Kanunnâmesi’nin başına konulan 
mukaddimede yer almaktadır. Ebussuûd Efendi, mirî arazinin mevcudiyetini ve toprağı işleyen 
köylünün kiracı vaziyetinin icap ettirdiği kayıtlar ve tapu resmi gibi bu rejimin karakteristik vergilerini 
formüle ederek, arazi tahriri defterlerinin başına yazmak lüzumunu hissetmiştir. Kanunnâmelerin, 
Üsküb ve Selanik Livaları’nı tahrir ettikten sonra başlarına yazdığı mukaddimeden naklen aldıkları 
satırlar, bu hususta manidardır ve ne gibi şartlar dâhilinde bu hususun açıklanmasına lüzum gördüklerini 
göstermektedir37. Diğer bir Üsküb defterinin başına da Mustafa isminde bir tahrir emini aynı kanunu 
kaydetmiş olduğu38 gibi, Rum Vilayeti’ni tahrir eden Ömer Bey de aynı satırları nakletmiştir. 

Osmanlı arazi hukuku ve vergi sistemi ile münasebeti hususunda Ebussuûd Efendi’nin Selanik ve 
Üsküb tahrir defterlerinin başına koyduğu bu mukaddime gerçekten önemlidir. Bu bize, XVI. asırda 
bir Osmanlı hukukçusunun görüşünü vermektedir39. 

1569 tarihli Üsküb defterinin başında bulunan bu mukaddime su şekildedir40;
“...Bu fakire Vilâyet-i Rum ilinde Liva-i Üsküb ve Liva-i Selanik tahriri tevfiz buyuruldukta 

mütevekkilen ale’llahi te‘ala tahrire mübaşeret ve tesaddi olunub mukaddema şerh ve tafsil ve tefsir 
ve tekmil olunur ki bilâd-i İslâmiyede olan arazi-i mukteza-i şeri‘at-ı şerife üzere üç kısımdır;

Bir kısmı arz-i öşriyedir ki hîn-i fetihte ehl-i İslama temlik olunmuşdur. Sahih mülkleridir. Sayir 
malları gibi nice dilerlerse tasarruf ederler. Ehl-i İslâm üzere ibtidaen haraç vaz‘ı nâ-meşrû‘ olmağın 
öşrün vaz‘ olunmuşdur. Ekerler biçerler hâsıl olan gallenin öşründen gayri asla bir habbe alınmaz. 
Ani dahi kendüler fukara ve mesâkine virürler. Sipahdan ve gayrdan asla bir ferde helal değildür. Arz-ı 
Hicaz ve Arz-ı Basra böyledir.

Bir kısmı dahi arz-ı haraciyedir ki hîn-i fetihte keferenin ellerinde mukarrer kılınub kendülere 
temlik olunub üzerlerine hâsıllarından öşür yahud sümün yahud subu‘ yahud südüs nısfa değin arzın 
tahammülüne göre haraç-ı mukaseme vaz‘ olunub yılda bir mikdar akçe dahi haraç-i muvazzaf vaz‘ 
olunmuşdur. Bu kısım dahi sahiblerinin mülk-i sahihleridir. Bey‘a ve şıra‘ya vesair enva‘i tasarrufata 
kadirlerdir. İştira‘ edenler dahi vech-i mezbur üzerine ekerler biçerler haraç-ı muvazzafın virürler. 
Ehl-i İslâm iştira‘ etseler dahi kefereden alına gelen haraçları sakit olmaz bî-kusur eda iderler. 
Eğerçi ehl-i İslâma ibtidaen haraç vaz‘ olunmak meşru‘ değildir amma bekaen alınmak meşru‘dur. 
Mutasarrıf olanlar eğer ehl-i zimmetdir eğer ehl-i İslâmdır madam ki ellerinde olan yerleri ziraat ve 
hiraset idüb ta’dil eylemeyeler asla dahl ve taarruz olunmaz ve nice dilerler ise tasarruf ederler. Fevt 
oldukta sayir emval ve emlakleri gibi vereselerine intikal eder. Sevâd-i Irak arazisi böyledir. Kütüb-i 
şer’iyyede mestûr ve meşhur olan arazi bu iki kısımdır. 

Bir kısım dahi vardır ki ne öşriyedir ve ne vech-i mezbur üzerine haraciyedir. Ana arz-ı 
memleket dirler. Aslı haraciyedir. Lakin sahiblerine temlik olunduğu takdirce fevt olub verese-i kesire 

35 Ö.L. Barkan, “Türk İslam Toprak Hukuku Tatbikatının Osmanlı İmparatorluğu’nda Aldığı Şekiller, İmparatorluk Devrinde Toprak, Mülk ve 
Vakıfların Hususiyeti”, Toplu Eserler I, İstanbul 1980, s. 249-253.
36 Neşet Çağatay, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Reayanın Miri Arazide Toprak Tasarrufu ve İntikal Tarzları”, IV. T.T.Kongresi Ankara. 1952, 
s. 426.
37 Ö.L. Barkan, “Türkiye’de Toprak Meselesinin Tarihi Esasları”, Toplu Eserler I, s. 130.
38 TADB. TTD. 205 vr. 1b-2a.
39 H. İnalcık, “İslam Arazi ve Vergi Sisteminin Teşekkülü ve Osmanlı Devrindeki Şekillerle Mukayesesi”, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve 
Ekonomi, İstanbul 1993, s. 23.
40 TADB. TTD. 190 vr. 3b-4a; Barkan, Kanunlar I, s. 297-299.
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mabeynlerinde taksim olunub her birine bir cüz’i kıt’a değüb her birinin hissesine göre haraçları 
tevzi‘ ve ta‘yin olunmakda kemal-i su‘ûbet ve iskal olub belki ‘adeten muhal olmağın rakabe-i arazi 
beytü’l-mâl-i müslimin içün alını konulub reayaya ‘ariyet tarikiyle virülüb ziraat ve hiraset idüb 
bağ ve bağçe ve bostan idüb hâsıl olandan haraç-ı mukasemesin ve haraç-ı muvazzafın virmek emr 
olunmuşdur. Sevâd-i Irak’ın arazisi ba‘zi eimme-i din mezheblerinde bu kabildendir.

Bu diyar-i bereket şi‘arin arazisi dahi bu üslub üzerine arz-ı memleketdir ki arz-i mirî dimekle 
ma‘rufdur.  Reayanın mülkleri değildir. Ariyet tarikiyle tasarruf idüb ziraat ve hiraset idüb öşür adına 
haraç-i mukasemesin ve çift akçesi adına haraç-ı muvazzafın virüb madam ki ta‘til itmeyüb vücuh-ı 
merkume üzerine ta‘mir idüb hukukun eda iderler kimesne dahl ve taarruz eylemeyüb fevt oluncaya 
değin nice dilerler ise tasarruf ideler. Fevt oldukta oğulları kendülerinin makamlarına kayimler olub 
tafsil-i mezbur üzerine tasarruf iderler. Oğulları kalmaz ise hariçten ta’mire kadir kimesnelere ücret-i 
muaccele alınub tapuya virülüb anlar dahi tafsil-i sabık üzere tasarruf iderler. Şöyle ki mezkuranın 
birisi tasarrufunda olan yeri üç yıl ta‘til eylerse elinden alınub ahara tapuya verilir. Bunların hiç 
birisi vücuh-ı mezbureye muhalif tasarrufa kadir değildir bey‘leri ve şıra‘ları ve hibeleri vesayir 
vücuhla temlikleri ve temellükleri vakf etmeleri cemi‘an batıldır. Ve anun üzerine kuzatın virdükleri 
hüccetler ve vakfiyeler külliyyen batıldır. Amma bir kimesne tasarruf itdüğü yerden feragat itmek 
isteyüb sipahi ma‘rifetiyle bir kimesneden hakk-ı kararı içün bir mikdar akçe alub feragat itdükde 
sipahi ol kimesneye tapuya virse meşru‘ ve makbuldür..”

Ebussuûd Efendiye göre eski defterlerde, Osmanlı memleketlerinde toprakların öşri arazi mi, 
haraci arazi mi yoksa mülk mü olduğu açıklanmadığından tasarrufunda karışıklıklar oluyordu. 
Halk, toprağı kendi mülkü sanıp alıp-satıyor vakfediyordu. Bilindiği gibi İslam memleketlerinde 
arazi üç kısımdır. Bir kısmi öşrî topraklardır. Fetih sırasında Müslüman halka temlik olunmuştur, 
hakiki mülkleridir. Bunlar devlete öşür vermekle mükelleftir. İkinci kısım haraci topraklardır. Fetih 
sırasında gayr-i Müslimlerin elinde bırakılmış ve kendilerine mülk olarak verilmiştir. Hâsıldan onda 
birinden yarısına kadar haraç-ı mukaseme alınır. Bundan başka yılda bir muayyen bir vergi öderler 
ki buna harac-ı muvazzafa denir. Bu nevi topraklar da sahiplerinin hakiki mülkleridir. Bu tür arazi 
Müslümanların eline geçerse gayr-i Müslimlerden alınan haraçları öderler. Şer’i kitaplarda yazılan 
topraklar bu iki neviden ibarettir. Üçüncü bir nevi topraklar da arz-ı memleket olarak adlandırılır. Aslı 
haraciye olmakla beraber rakabesi devlet için alıkonulur. Zira sahiplerine temlik olunduğu takdirde 
birçok varisler arasında taksim olunup her birine ufak bir parça düşmesi icap eder ve buna göre onların 
her birine düşen haraç miktarını tayin etmek fevkalade güçtür. İşte bu sebepten bu nevi arazi rakabesi 
devlet hazinesi için alıkonulmuş ve toprak raiyyete ariyet seklinde verilmiştir. Osmanlı ülkesindeki 
arazi de işte bu şekilde arz-ı memlekettir41. Ebussuûd Efendi’nin Üsküb Kanunnâmesi’nin başına 
koyduğu bu mukaddime,  devletin bütün toprakları için geçerli kuralları ihtiva etmektedir. 

Üsküb Kazası
Balkanlarda önemli bir şehir konumunda olan Üsküb’ün büyük çoğunluğu Müslüman nüfus 

tarafından iskân edilmiş olan birçok mahallesi vardı. 1455’de 23 Müslüman, 8 gayr-i Müslim olmak 
üzere 31mahalle42; 1468’de 33 Müslim, 12 gayr-i Müslim olmak üzere 45 mahalle; 1529’da 51 Müslim 
13 gayr-i Müslim olmak üzere 64 mahalle; 1544’de 53 Müslim 14 gebran olmak üzere toplam 67 
mahalle ve 1569’da ise 57 Müslim, 10 gayr-i Müslim olmak üzere yine 67 mahalle bulunmaktaydı. 
1544 ve 1569’da Üsküb’de bulunan mahalle sayısı aynı olmasına rağmen, Müslümanların meskûn 
olduğu mahalle sayısı artmış, buna karşılık gayr-i Müslimlerin mahalle sayıları azalmıştır. 

Üsküb Şehri’ndeki mahalleler, ilk dönemlerdeki büyük komutanlardan İshak Bey, İsa Bey, 
Hamza Bey ve Oruç Paşa’ların bina ettiklerinden başka, Müslüman mahallelerin yarısından fazlası, 

41 İnalcık, “İslam Arazi ve Vergi Sistemi”, s. 23-24.
42 MAD 12 ilgili yerler.

zengin tâcir ve san‘atkârların yaptırdığı camilerin etrafında kurulmuştur. Nitekim bu mahalleler 
kurucularının ismini taşımaktadır. Kazancı Hızır, Tuzcu Süleyman, Haraççı Şüca, Debbağ Şahin, 
Sarraç Tursun, Sabuncu Hacı,  Kuyumcu Hayreddin vb. mahalleler bunlara en güzel misaldir. Diğer 
taraftan kadı,  muhtesib, voyvoda ve katib gibi resmî görevlilerin ismini taşıyan mahalleler de vardır43. 
Bu mahallelerden cami ve mescid ismini taşıyanların sayısı 2; Hacı ismini taşıyanların sayısı 11; Hoca 
ismini taşıyan mahalle sayısı 4; meslek ismi taşıyan mahalle sayısı 23 tanedir. 

Üsküb’de gayr-i Müslim nüfusun meskûn olduğu mahalle sayısı oldukça düşüktür. Bundan da 
fetihten itibaren yaklaşık 150 yıllık bir süre içinde, Balkanlar’daki şehirlerin Osmanlılar tarafından 
nasıl bir iskâna tabi tutulduğu görülmektedir.

Müslüman mahallelerinin sayısı 1455’de 23 iken bu sayı, 1569’da 57’ye yükselmiştir. Gayr-i 
Müslimlere ait olan mahallelerin sayısı ise, 1455’de 8 iken 1569’da 10’a yükselmiştir.

Defterde Nahiye-i Üsküb başlığından sonra Nefs-i Üsküb ve Cemaat-i Müsülmanan şeklinde bir 
girişten44 sonra şehir merkezinde bulunan Müslüman Mahallelerin isimleri45 ile buralarda meskûn olan 
halk baba adları ve varsa meslekleri ile birlikte kaydedilmiştir. 

Gayr-i Müslimlere ait mahalleler de Cemaat-i Gebran-ı Nefs-i Üsküb başlığı altında verilmiş 
olup toplam 10 mahalleden meydana gelmektedir.46 Özellikle gayr-i Müslim mahallelerde çok sayıda 
kiraya verilmiş vakıf veya şahıs odaları vardı ki bunlar Der odaha-i vakf-ı Salih Çelebi el-kadı der-
kira, Der odaha-i Hacı Kasım der kira, Der odaha-i Vakf-ı Mustafa Paşa der kira, Der odaha-i Yusuf 
b Abdullah der kira an mahalle-i Gazi Menteş vb. şekillerde kaydedilmiştir. 

Defterde Cemaat-i Yahudiyan-ı nefs-i Üsküb başlığı altında47 Evliya Çelebi’nin ifadesine göre 
kale yakınında ikamet eden 53 nefer Yahudi de kaydedilmiştir. Üsküb şehrinin yıllık vergi geliri ise 
Mahsulât-ı Nefs-i Üsküb başlığı altında kaydedilmiştir48. 

Pazar İhdası
XV. ve XVI. yüzyılda Üsküb Şehri’nde önemli bir pazarın kurulduğu bilinmektedir49. Kalenin 

kuzey kesimi ile Vardar Nehri’nin batı yakası arasında büyük bir pazar meydanî vardı50. Şehrin en 
büyük pazarı durumunda olan bu pazardan başka,  yoğurt ve pekmez gibi çeşitli yiyeceklerin satıldığı 
küçük semt pazarları da bulunmaktaydı. Kalenin kuzeyinde yer almakta olan bu pazar ile ilgili olarak 
1569 tarihli Tahrir Defteri’nde bir kayıt ve bununla ilgili bir de hüküm yer almaktadır. Buna göre; 
“İfşanâme, pazar-ı der nefs-i Üsküb her hafta yevm Salı, risalede tafsilatı şerh bulunduğu üzere nefs-i 
Üsküb’de kal’a pişgâhında beher hafta yevm ehadde ikâme olunan pazarın Salı gününe tahvili ve 
sarf-ı hususuna iradesine cenâb-ı mülûkane müteallik bu babda buyurulmağla mucibince be ferman 
tashih.” 6 Receb 1264 / 8 Haziran 1848 tarihini taşıyan bu kararla ilgili bir de açıklama eklenmişti51. 
Burada belirtildiği gibi Üsküb şehrinde kale önünde her hafta Pazar günü kurulan bu pazarın Salı 
günü kurulması kararlaştırılmıştı. Bu hükümden de pazarın XV. ve XVI. yüzyılda olduğu gibi XIX. 
yüzyılda da Üsküb’ün iktisadi hayatında ne denli önemli olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bu hususla 
ilgili olarak 1314 tarihli Salnâme’de de bilgi bulunmaktadır. Buna göre; “Üsküb’ün her Salı günü 
gayet büyük bir pazar kurulup ehemmiyetli dâd ü sitâd icra olunur. O günler merkez kazası ahalisinin 
sülüsanından ziyadesi şehre geldiği gibi civar kazalardan dahi pek çok insanlar alım-satım için 
gelip giderler. Pazar, daire-i hükümet ile kal’a beynindeki geniş meydanlıkda kurulduğundan sunuf-ı 
43  Ö.L. Barkan, “Quelques Remarques Sur La Constitution Sociale Et Demographique Des Villes Balkaniques Au Cours Des XV Et XVI 
Siecles”, Istanbul A La Jonction Des Cultures Balkaniques, Mediterranneennes, Slaves Et Orientales Aux XVI-XIX Siecles, Bucarest 1977 s. 
290.
44  TADB. TTD. 190 vr. 5b.
45  TADB. TTD. 190 vr. 5b-15b.
46  TADB. TTD. 190 vr. 16a-19a
47  TADB. TTD. 190 vr. 19b
48  TADB. TTD. 190 vr. 20b.
49  TADB. TTD. 190 vr. 20b ek, 38a ek.
50 Salnâme-i Vilâyet-i Kosova,  harita.
51  TADB. TTD. 190 vr. 20b-21a.
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ticaretin her biri yani hayvan, zahire, sebze, yemiş vesaire içün ayrı ayrı mevkiler tahsis olunmuştur. 
Pazartesi günleri dahi Lonca Çeşmesi civarında Pirinç, Boyacı Meydanı’nda Pekmez içün hususi 
birer pazar kurulur.” seklinde ifadeler yer almaktadır52. Salnâmede de belirtildiği gibi burada kurulan 
pazara merkez kazanın ahalisinden başka diğer kazalardan da pek çok kimse bu pazara gelip ihtiyacı 
olan şeyleri almaktaydılar. Aynı zamanda bu pazarda yiyecek maddelerinden başka hayvan alım-
satımı da yapılmaktaydı.

Aynı şekilde Üsküb’e bağlı Orta Küreler köyünde Pazar ihdası53 ile ilgili olarak da İkame-i Pazar 
der Kureler-i Vusta der kaza-i üsküb beher hafta yevmi Çıharşenbe şeklinde 9 R.evvel 1284 / tarihli 
hüküm bulunmaktadır. 

Köyler
1569 tarihli defter göre Üsküb Kazası’nda 150 gayr-i Müslim, 36 tane de Müslim köyü olmak 

üzere toplam 186 kır iskân birimi bulunmaktaydı. Bu köylerden 149 tanesi timara, 20’si vakıflara, 4 
tanesi de kale mustahfızlarına tahsis edilmiştir. 11 tanesi derbendci, 2’si de çeltükçü köyleri idi.  

Derbendler, önemli geçit noktalarında bulunmakta olup yolların ve geçitlerin emniyetini temin 
etmekteydi54. Müstahkem derbend tesisleri, dört tarafı duvar ile çevrili küçük bir kale şeklinde 
olup, yanında han, cami ve mektep gibi dükkânlar bulunmakta ve adeta küçük bir kasaba hüviyetini 
taşımaktadır. Bunlar yol ve ticaret güvenliğini korumak amacıyla kurulduklarından önemli kavşak 
noktalarını ve geçitlerinin muhafazasını yapmaktaydılar55. Üsküb civarında mevcut bulunan derbendler 
muafiyet usulü ile işletilmekteydi.  Tapu-Tahrir Defterleri’nde  “Üsküb ile Ofcabolu arasındaki yolu 
beklerler”, “Üsküb ile Köprülü arasındaki yolu beklerler.”, “Üsküb’den İştib’e giden yolu beklerler”, 
şeklinde kayıtlar vardır56. 1529, 1544, 1569 tarihli defterlerde ise derbendcilerin statüleri hakkında 
birbirine yaklaşık ifadeler kullanılmıştır. Buradaki kayıtlara göre; “Karye-i.....mezkur derbendde emr-i 
padişâhı âlem penâh ile otuz nefer (bazan altmış)  derbendci ta’yin olunub  derbend âdetin üzere  
onar akçe ispençe ve birer çinik buğday ve birer çinik arpa virüb cem’i âvarız-ı divâniye ve tekâlif-i 
örfiyeden muaflardır.  Baki kalan otuz neferden ma’adası derbendcilikten mensuh olup sayir reaya gibi 
temam ispençelerin ve öşürlerin ve avârızların virmek üzere defter-i sultâniyeye kayd olundu” şeklinde 
açıklamalar vardır57. Buradan da derbendci reayanın avârız ve tekâlif vergilerinden muaf oldukları 
anlaşılmaktadır. Burada da belirtildiği gibi derbendciler, önemli geçit noktalarını muhafaza hizmetini 
görüp buranın tamiri ile meşgul oldukları için bu hizmeti yaptıkları sürece çeşitli muafiyetlere sahip 
olmuşlardır. XVI. ve XVII. yüzyılda Makedonya bölgesinde derbendcilerin önemli rol oynadıkları 
bilinmektedir. Nitekim bu yüzyıllarda Üsküb Kazâsı’nda faal durumda bulunan 12 tane derbend 
vardı58.

 Çeltükçü reaya da aynen derbendciler gibi çeşitli muafiyetlere sahipti. Bu hususta tahrir defterinde 
“Çeltükçüler ellerinde sultanımız beratı vardır. Çeltükçü olup cem’i avârız-ı divaniyeden muaf ve 
müsellem olalar” şeklinde kayıt vardır59. Bilindiği gibi çeltük üretimi oldukça zor ve zahmetli bir iş 
olduğundan bu işle uğraşan Osmanlı teba’ası avârızdan muaf tutulmuştur60.

52 Salnâme-i Vilâyet-i Kosova 1314, s. 217.
53  TADB. TTD. 190 vr. 38a ek.
54  Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Derbend Teşkilatı, İstanbul 1990,s.9.
55 Yusuf Halaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyılda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Ankara 1991,  s. 154-155
56 BOA TD 4 s.777-778; TD 16M s.142-143.
57 BOA TD 149 s.85-86; TD 232 s.85; TADB. TTD. 190 s.299a-300b
58 Aleksandar Stojanovski, Derventsistvoto Vo Makedodoniya, Sokpje 1974, Bu eserin sonunda bulunan haritada Makedonya bölgesindeki 
derbend köyleri belirtilmiştir. 
59 BOA TD 4 s. 675; BOA TD 16M s.105-106. 
60 H. İnalcık, “Rice Cultivation and the Celtükci-Re’âyâ System in the Ottoman Empire”, Turcica XIV (1982), p. 100-103.

Vakıflar
Üsküb Mufassal Defteri’nin son kısmında vakıflar ile ilgili önemli açıklamalar konulmuştur61.
1455–1569 tarihleri arasında Üsküb’e tâbi olup evkafa tahsis edilen köyler arasında ise vakıf 

sahibine hediye, temlik veya hibe olarak padişahlar tarafından verilen köyler de vardır. Bunlar 
içerisinde İshak Beğ’e Sultan Murad tarafından hediye edilip sonraki sultanlar tarafından da fermanla 
tasdik edilen 2 adet köy62, İshak Beğ’e verilip ondan miras yoluyla oğlu İsa Beğ’e geçen ve onun 
tarafından vakfa tahsis edilen 2 köy63, Sultan II. Bayezid tarafından verilen Hümayun Hatun’a 6 köy64, 
Mustafa Paşa’ya 12 köy65, Yahya Paşa’ya hediye ve temlik suretiyle verilen ve onun da vakfa tahsis 
ettiği 1 köy66 vardır. Sultan tarafından hediye, temlik veya hibe yoluyla verilen bu köylerin haraç 
gelirleri padişaha tahsis edilirken reâyâdan alınan diğer vergiler vakıf için tahsil edilmekteydi.

Üsküb şehrinde görülen gelişme de diğer Türk-İslam şehirlerinde meydana gelen gelişmeye 
benzemektedir. Araştırmamızın ana kaynaklarını teşkil eden tahrir defterlerinde kaydedildiğine göre 
1455’de Üsküb Şehri’nde iki büyük cami ve medrese ile imarethane vardı67. 1529’da ise Üsküb’de 6 
cami, 42 mescid, 2 medrese ve 8 hamamın bulunduğu kaydedilmiştir68.1544 tarihli defterde bunların 
sayısının arttığı görülmektedir69. 5 Haziran 1558’de Üsküb’e gelen Gaspare Erizzo, şehirde 4 cami, su 
kemerleri ve içinde Türk askeri bulunan kale olduğunu70, 2 Şubat 1573’te Üsküb’ü ziyaret eden Philippe 
Du Fresne Cana ise şato, kilise ve Hünkâr Camii yanında büyük bir saat kulesinin bulunduğunu71 ve 
28 Mayıs 1575’de şehri ziyaret eden Diario da şehrin ticari hayatını anlattıktan sonra burada bir şato 
ile büyük bir saat kulesinin bulunduğunu kaydetmektedirler72. 

Evliya Çelebi ise şehirde bulunan eserler hakkında; “..Küçük ve büyük tekke ve mescidleri ile 
120 mihrabı vardır. Amma bunlardan kırk beşinde Cuma Namazı kılınır... Sultan Murad Han Camii 
Medresesi, Yahya Paşa Medresesi, İshak ve İsa Paşa Medreseleri, Mustafa Paşa Medresesi, Karlızâde 
Medresesi, medreselerin en meşhurlarıdır. Dokuz adet Darü’l-kurraları var, fakat bunlar kubbeli 
olmayıp camiye bitişiktir. ..Yetmiş yerde mektebleri var, her cami kurbünde bir mekteb mukarrerdir. 
..Yirmi adet tekkeleri var, iki yüz adet de sebilhane sayılır...Hamamları gayet ferahtır...Yedi yerde 
misafirhanesi var. Hanları ve bekâr san’atkârların kaldığı 13 tane bekâr odaları vardır” şeklinde 
bilgiler vermektedir73. Salih Asım’ın şehirdeki dini ve sosyal müesseseler hakkında verdiği bilgiler, 
Evliya Çelebi’nin kayıtlarını teyid eder mahiyettedir74. 

XV. ve XVI. yüzyılda Üsküb’de yapılmış olan bu dini ve sosyal müesseseler, 1689’da Avusturyalı 
General Piccolomini’nin şehri işgal ile yağma ve tahrib etmesi üzerine büyük bir zarar görmüştü. Bu 
sebeple şehirde bulunan bu müesseseler, bu işgalden sonra önemli bir tamirat geçirmişti. 

Sonuç olarak; 1567 yılında tahririne başlanan ve 1569 tarihinde tamamlanan bu mufassal defteri, 
Üsküb Sancağı için çok önemli bilgileri ihtiva etmektedir. Öyle ki XVII. yüzyılda tahrir geleneğinin 
terk edilmesinden sonra da bu defter avarız defterleri ile birlikte etkin olarak kullanılmış, hatta XIX. 
yüzyılda bölgede ihdas edilecek pazarların dahi kayıtlarının buraya ilave edilmesine sebep olmuştur. 

61 TADB. TTD. 190 vr. 287b-307b.
62 BOA MAD. 12 vr.213a-215a; TD 4 s.833-838; TADB. TTD. 190 vr. 299a-300b.
63 BOA MAD 12 vr. 215a-216a; TD 16M s.168-170
64 BOA TD 232 s.806-812.
65 BOA TD 232 s.812-823.
66  BOA TD 232 s.841-843; TADB. TTD. 190  vr 306b-307a.
67  BOA. MAD 12 vr. 212b-215a
68  TD 370 s. 121-122.
69 Bu tarihte Üsküb’de 6 cami, 42 mescid, 2 medrese, 4 imaret, 8 hamam ve 4 han vardı. Barkan, “Quelques Remarques Sur Les Villes 
Balkaniques”, s. 292.
70  Stephane Yerasimos, Les Voyageurs Dans L’Empire Ottoman (XIV-XVIe siecles), Ankara 1991, s. 249-250.
71  Yerasimos, a.g.e., s. 297-298.
72  Yerasimos, a.g.e., s. 312.
73   Seyahatnâme V, s. 555-556.
74 “İshak Beğ ve oğlu İsa Beğ ve Yahya ve Mustafa ve Mehmed Paşalar gibi daha bazı eazim-i rical-i devletin makarr ve medfeni olmuş pek çok 
müessesat-ı diniyye ve hayriyye inşa ve bu eserleri ibka ve vakıflarını a’la eylemek üzere hayli erazi vakfeylemişlerdir”, Salih Asım, Tarihçe-i 
Üsküb, TSMA, Mehmed Reşat 616, İstanbul 1327, s. 2.



676 677

KONGRE BİLDİRİLERİ

Arşiv Dairesi BaşkanlığıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Bu da defterin yaklaşık 400 yıl boyunca etkin bir şekilde kullanıldığını göstermektedir. 
Nitekim defterde 5 Cemaziye’l-âhir 1124 / 10 Temmuz 1712, 4 Muharrem 1146 / 17 Haziran 

1733, Gurre-i Muharrem 1147 / 3 Haziran 1734, 17 Şevval 1166 / 17 Ağustos 1753, 14 Şaban 1199 
/ 22 Haziran 1785, 6 Muharrem 1247 / 17 Haziran 1831, 1267 / 1851, 9 Rebiü’l-evvel 1284 / 11 
Temmuz 1867 tarihlerini taşıyan çeşitli hükümler bulunmaktadır ki, bu da Üsküb Mufassal Defteri’nin 
ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Üsküp Mufassal Defteri Fihrist Kısmı

Üsküp Mufassal Defteri Fihrist Kısmı
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Orta Güreler Köyünde Pazar Kurulması ile İlgili Hüküm
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Osmanlılar 10 Haziran 1459 yılında Sırp despotunun ikamet merkezi olan Semendire’yi 
fethetmişlerdir ve böylece 1389 Kosova savaşından itibaren Osmanlı vasalı olarak varlığını 
devam ettiren Sırp Despotluğu son bulmuştur.1 Semendire kalesinin fethiyle, bu kale ile 

aynı ismi taşıyan bir sancak- Semendire sancağı tesis edilmiştir. Semendire, 1521 yılında Belgrad’ın 

fethine kadar olan süreçte, Osmanlı Devleti’nin kuzeye ve batıya doğru ileri harekâtında son derece 

önemli bir serhad bölgesi olmuştur.2 Semendire sancağının ikamet merkezi, Belgrad’ın fethi ile birlikte 

Semendire’den Belgrad’a taşınmıştır, sancağın ismi ise değişmemiştir.3 1541’de Budin ve 1552’de 

Temeşvar’ın fethi ile birlikte sancağın serhad bölgesi olma özelliği ortadan kalkmıştır.4 Önce Rumeli 

Beylerbeyiliğine bağlı olan sancak, 1541’de Budin eyaletinin tesisi ile bu eyalete bağlanmıştır.5 

Bir bölgenin Osmanlı idaresine geçişi, o bölgenin tahrir edilmesini gerektirmektedir. Bu şekilde 

timâr sistemi hayata geçirilmekte ve merkezi kontrol temin edilmektedir.6 Hazim Šabanović, Semendire 

sancağının tahririnin de fetihten hemen sonra 1459/60’da yapıldığını kati olarak belirtmektedir. Ancak, 

bu tahrire ait defter ya günümüze ulaşmamış ya da henüz bulunamamıştır.7

1 Hazim Šabanović, “O organizaciji turske uprave u srbiji u XV i XVI vijeku”, Istorijski Glasnik, br. 3-4, Beograd 1955, s. 61; Ema Milović-
Bojanić, Smederevski Sanjak 1476-1560: Zemlja-naselja-stanovništvo, Beograd 2004, s. 42.
2 Ema Milović-Bojanić, Smederevski Sanjak 1476-1560, s. 42.
3 Hazim Šabanović, “O organizaciji turske uprave u srbiji u XV i XVI vijeku”, s. 62.
4 Ema Milović-Bojanić, Smederevski Sanjak 1476-1560, s. 44.
5 Hazim Šabanović, “O organizaciji turske uprave u srbiji u XV i XVI vijeku”, s. 63.
6 Halil İnalcık, The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600, London 1973, s. 108; Ema Milović-Bojanić, Smederevski Sanjak 1476-
1560, s. 33.
7 Hazim Šabanović, Turski izvori za istoriju beograda, katastarski popisi beograda i okoline 1476-1566, knj.I, cv.I, Beograd, 1964, s. XII; Ema 
Milović-Bojanić, Smederevski Sanjak 1476-1560, s. 33.

18.YÜZYIL ORTALARINDA BİR SANCAK TAHRİRİ:
H.1154/ M.1741 TARİHLİ SEMENDİRE SANCAĞI TAHRİRİ

Doç. Dr. Hatice ORUÇ
Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE
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Sancağın en erken tarihli tahrir defteri 872 (1467/68) tarihli bir mufassal tahrir defteridir.8 Sancak 
bundan sonra 16. yüzyıl sonlarına kadar farklı zamanlarda tahrire tabi tutulmuştur. Bu tahrir defterlerinin 
bir kısmı İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde9 ve bazıları ise Ankara Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde muhafaza edilmektedirler.10 Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde 3 
cilt defter daha bulunmaktadır. H.1154/ M.1741 tarihli olan bu defterler tahrir uygulamasının artık 
yürürlükte olmadığının düşünüldüğü bir zamana aittirler.11 Bu çalışmada bu defterlerin varlığından 
yola çıkılarak, Semendire sancağının H.1154/ M.1741 tarihli tahriri konu edilecektir. Öncelikle, tahrir 
usulünün terk edildiği bir dönemde sancağın tahrir edilme sebepleri üzerinde durulacak; aynı arşivde 
bulunan bir telhis esas alınmak suretiyle tahririn yapılışı ile ilgili çeşitli hususlar ele alınacak ve 
nihayet söz konusu tahrir defterleri hakkında bilgi verilecektir.

1- Tahririn Sebebi
XVI. yüzyılın sonlarından itibaren timâr sisteminin önemini kaybetmeye başlaması ile XV. 

yüzyılın başlarından itibaren uygulanmakta olan tahrir usulü de terk edilmiştir.12 Selânikî Mustafa 

8 Defter İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde TD.5 referans numarası ile muhafaza edilmektedir.
Ema Milović-Bojanić, 1476 tarihli tahrir defterinde bazı köy ya da mezralar için “haric ez defter“ ifadesinin kullanıldığını, bunun da daha 
önceki bir tarihte yapılmış tahrir defterine işaret ettiğini belirtmektedir. Kesin olarak söylenemeyecek olan şey 1476 tarihli tahririn ikinci mi 
yoksa üçüncü mü olduğudur. Dolayısıyla 1476 tarihli tahrir defteri, Semendire sancağının en eski tarihli tahrir defteri değil, muhafaza edilmiş-
mevcut en eski tarihli tahrir defteridir. Bkz. Ema Milović-Bojanić, Smederevski Sanjak 1476-1560, s. 33-34. 
9  İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan Semendire sancağı tahrir defterleri:

Referans numarası Defterin tarihi ve nevi Sayfa sayısı
BOA, TD.5 872 (1467/68) - Mufassal 307 s.
BOA, TD.16 1476/78 - Mufassal 754 s.
BOA, TD.1007 922 (1516/17)-  Mufassal 549 s.
BOA, TD.1011 934 (1527/28) – Mufassal- Eflakan 1043 s.
BOA, TD.144 934 (1527/28) – Mufassal- Eflakan 300 s.
BOA, TD.135 937 (1530/31) - İcmal 127 s.
BOA, MAD.506 937 (1530/31)- İcmal 45 s.
BOA, TD.179 943 (1536/37) - Mufassal 714 s.
BOA, TD.187 943 (1536/37) - Mufassal 859 s.
BOA, TD.316 967 (1559/60) - Mufassal 747 s.
BOA, TD.330 968 (1560/61) - İcmal- Mustahfızan 253 s.
BOA, TD.429 Kanuni Dönemi - İcmal 591 s.
BOA, TD.517 980 (1572/73) - Mufassal 755 s.
BOA, TD.978 Kanuni Dönemi - Mufassal 959 s.
BOA, TD.1042 Tarihsiz- İcmal - Mustahfızan 266 s.

(Bkz. MAD 506 Numaralı Semendire Livası İcmal Tahrir Defteri (937/1530), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi 
Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara 2009, s.12).
10  Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde Semendire sancağının 16.yüzyıla tarihlenen tahrir defterleri:
Referans numarası Defterin tarihi ve nevi Varak  sayısı
TKG.KK, TTd.240 990 (1582)- İcmal 129 vr.
TKG.KK, TTd.184 993 (1585)- Mufassal 338 vr.
TKG.KK, TTd.166  III. Murad Dönemi(1574-1595)- Mufassal 335 vr.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’ndeki defter ve belgelerin katalogu için bkz. Sevgi Işık, Songül Kadıoğlu, Mehmet 
Yıldırır, Kuyûd-ı Kadîme Arşiv Kataloğu,  Ankara 2012.  
Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nin bu yeni katalogu Sevgi Işık, Songül Kadıoğlu ve Mehmet Yıldırır’ın özverili çalışmaları sonucunda yayına 
hazırlanmış ve yine düzenlenmesinde büyük emek sarf ettikleri “Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin 
Rolü Uluslararası Kongresi”nde (21-23 Kasım 2012 –İstanbul) bilim âlemine tanıtılmıştır. Bu katalog ile araştırmacıların söz konusu Arşiv’de 
defter ve belgelere çok daha kolaylıkla ulaşacakları ve yeni çalışmalar üretecekleri muhakkaktır. 
11 Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde bulunan H.1154/ M.1741 tarihli Semendire Sancağı tahrir Defterleri: 
Referans numarası Defterin tarihi ve nevi Varak  sayısı
TKG.KK, TTd.18 1154 (1741) - Mufassal 192 vr.
TKG.KK, TTd.17 1154 (1741) - Mufassal 120 vr.
TKG.KK, TTd.267 1154 (1741) - İcmal 82 vr.

Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde bulunan Semendire sancağı tahrir defterlerinden ilk defa 1964 yılında Turski izvori za istoriju beograda, katastarski 
popisi beograda i okoline (1476-1566) başlıklı çalışmasında Hazim Šabanović bahsetmiştir (s.VII-VIII, 3 numaralı dipnot). Mevcudiyetleri bu 
şekilde bilim âlemine duyurulmakla birlikte, bu defterler üzerine eğilen pek olmamıştır.
12  Mehmet Öz, “Tahrir Defterlerinin Osmanlı Araştırmalarında Kullanılması Hakkında Bazı Düşünceler”, Vakıflar Dergisi, sayı XXII, Ankara 
1991, s. 430-431.

Efendi, Ferhad Paşa’nın sadrazamlığı sırasında (1591-1592) vilayet tahririni yasakladığını ve gerekirse 
otuz yılda bir yapılması usulünü getirdiğini şu ifadelerle yazmaktadır: Serdâr-ı gāziyân ve sipehsâlâr-i 
güzînân Ferhad Paşa hazretleri sadr-ı sadâretde iken vilâyet tahrîr olunmak men‛ itdürdüp “zarûrî 
lâzım gelürse ve ihtiyâc olur îcâb iderse otuz yılda bir fermân oluna” diyu buyurulup, ru‛ûs-ı dîvâna 
dahi kayd olunmuşdı.13

 Osmanlı devletindeki muayyen vilayetlerin son tahrir defterlerinin genellikle III. Murad (1574-
1595) dönemine ve bazılarının I. Ahmed (1603-1617) dönemine tarihlenmesi de tahrir usulünün XVI. 
yüzyıl sonları ve nihayet XVII. yüzyıl başlarında terk edildiği görüşünü desteklemektedir. Ancak öyle 
anlaşılıyor ki, bu dönemde aslında vilayetlerde tahrirlerin tekrar yapılmasından-yenilenmesinden 
vazgeçilmiştir. Yeni ya da yeniden yapılan fetihlerle Osmanlı devletine ilhak edilen topraklarda 
bundan sonra da eski usul üzere hemen tahrir yapılıp, defterler düzenlendiği bizzat arşivlerdeki bazı 
defterler ile sabittir. Bunun bir örneği H.1140 (M.1727/28) tarihli Revan İli (Nahçıvan Sancağı) 
Mufassal Tahrir Defteridir.14 Revan bölgesi 1724 yılında Osmanlılar tarafından yeniden ele geçirilmiş, 
1727 yılında yapılan bir anlaşmayla da buranın Osmanlı hâkimiyetinde olduğu kabul edilmiştir.15 İşte 
1727/28 tarihli Revan İli tahriri bu fetihten sonra yapılan bir tahrirdir. 

Semendire sancağında da benzer bir durum söz konusudur. Viyana savaşları sırasında bölge 
XVI. yüzyıl ortalarında yitirdiği serhad özelliğini yeniden kazanmıştır. Viyana yenilgisinden sonra 
Avusturya ordusu Belgrad önlerine kadar gelmiş ve 1688’de şehre girmiştir.16 Avusturya burayı uzun 
süre elinde tutamamış, Ekim 1690’da Fazıl Mustafa Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusu tarafından 
geri alınmıştır.17

1717 yılında Belgrad, Osmanlıların elinden bir kere daha çıkmıştır. Savoy Prensi Eugen’in komuta 
ettiği Avusturya askeri, 16 Ağustos 1717 tarihinde yapılan savaşta Osmanlı askerini mağlup etmiş, bu 
savaştan 2 gün sonra Belgrad kalesi 3 günde tahliye edilmek şartıyla teslim olmuş, Müslüman nüfus 
hicret etmiş ve Prens Eugen 22 Ağustos 1717 tarihinde şehre girmiştir.18 Ertesi yıl 21 Temmuz 1718 
tarihinde yapılan Pasarofça (Požarevac) muahedesi ile de Belgrad Avusturya idaresine bırakılmıştır. 
Yirmi yılı aşkın bir süre Avusturya idaresinde kaldıktan sonra, 1737-1739 Osmanlı-Avusturya 
savaşları sonunda Belgrad Osmanlılar tarafından tekrar ele geçirilmiştir. 18 Eylül 1739 tarihinde 27 
sene müddetle imzalanan ve uzatılması mümkün olan 23 maddelik Belgrad Antlaşması ile Belgrad 
ve Böğürdelen (Šabac) eski tahkimatı ile Osmanlı devletine iade edilmiş, Tuna ve Sava nehirleri iki 
devlet arasında sınır kabul edilmiştir. Böylece Sırbistan eyaleti yani Semendire sancağı tekrar Osmanlı 
devleti sınırlarına dahil olmuştur.19 1739’da yeniden Osmanlı toprağına ilhak edilmesi ile birlikte 
Semendire sancağı, yeni fethedilen bir bölgenin hemen tahrir edilmesi kadim usulüne uygun olarak 
tahrire tabi tutulmuştur.

2- Bir Telhis Üzere Tahririn Muhtevası
Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde Semendire Sancağının 

tahririni konu alan bir telhis20 tahririn yapılış sebebi, tahririn kimler tarafından yapıldığı, tahrir sonucu 

13 Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî (971-1003/ 1563-1595)I, Haz.Mehmet İpşirli, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1999, s. 276.
14 İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bölge ile ilgili H.1140 (M.1727/28) tarihli iki mufassal tahrir defteri bulunmaktadır: TD.901 ve 
TD.905.
15  Hüsamettin M. Karamanlı, “Nahçıvan”, DİA, c. 32, İstanbul 2006, s. 295; Mustafa Aydın, “Revan”, DİA, c.35, İstanbul 2008,s. 27.
16 M. Cavid Baysun, “Belgrad”, MEB İA, c. 2, İstanbul 1979, s. 478; Olga Zirojević, Srbija pod turskom vlašću 1459-1804, Beograd 2009, 
s. 149. 
17  M. Cavid Baysun, “Belgrad”, s. 479; Olga Zirojević, Srbija pod turskom vlašću 1459-1804, s. 162.
18  M. Cavid Baysun, “Belgrad”, s.479-480; Olga Zirojević, Srbija pod turskom vlašću 1459-1804, s. 209.
19  M. Cavid Baysun, “Belgrad”, s.480; Olga Zirojević, Srbija pod turskom vlašću 1459-1804, s. 209.
20  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi Vakf-ı Cedid Katalogu, 00024-00003.
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tespit edilen sancak yekûnu ve bu yekûnun dirlikler şeklinde dağılımının şartları, atik ve cedid 
defterlerin kullanımı, eski vakıfların durumu gibi konularda bilgiler içermektedir. Üzerinde Sultan 
I. Mahmud’un hatt-ı hümâyûnu ve sadrazam Hacı Ahmed Paşa’nın 22 Rebiülahir 1154 (7 Temmuz 
1741) tarihli buyuruldusu bulunan bu belgenin, H.1154/ M.1741 tarihli Semendire sancağı tahriri 
hakkında içerdiği son derece kıymetli bilgiler başlıklar halinde tasnif edilerek aşağıda sunulmaktadır.    

2.1. Tahririn Yapılışı: 1739 yılında fethi gerçekleştirilmiş olan Belgrad kalesi ve Semendire 
sancağında yeni fethedilen arazi ve köylerin yeniden tahriri sultan tarafından emredilmiştir. 
Defterhâne-i âmire kâtiplerinden Sıdkı Efendi ve Ali Efendi bu iş için muharrir tayin edilmiştir. Sıdkı 
ve Ali Efendiler, Belgrad kalesi ve Semendire sancağının yeni fethedilen tüm mahallerini tahrir ve 
defter etmişler; imzalı ve mühürlü olarak Der-sa‛âdete götürmüşlerdir. 

2.2. Sancak Yekûnu ve Yekûnun Dağılımı: Tahrir defterine kaydedilen gelirler yekûnu yetmiş sekiz 
yük doksan altı bin beş yüz (7.896.500) akçe olarak hesaplanmıştır. Sancağın bu toplam gelirlerinin 
dağılımı aşağıdaki şekilde düzenlenmiş ve deftere kaydedilmiştir.

a) Zeâmet ve Timârlar: Belgrad kalesi, Rumeli serhadlerinin güzidesi ve en büyüğü olduğundan 
daima çok asker ile muhafazasına özen gösterilmesi son derece önemlidir. Bu sebeple yaz ve kış 
sürekli surette kale içerisinde ikamet edecek, başka bir mahalle izinsiz hareket etmeyecek kimselere 
tevcih edilmek şartıyla Semendire sancağından yeteri kadar zeâmet ve timâr tertibi uygun görülmüştür. 
Sayıları şu şekildedir:

25 adet zeâmet 20.000 akçelik
75 adet timâr 10.000 akçelik
600 adet timâr 7.000’er akçelik

Zeâmet ve timâr için toplam elli dört yük elli bin (5.450.000) akçe

b- Sancak Beyi Hâssı: Sancağın tevcih olunacağı vezir ve beylerbeyilerinin kendilerine tayin 
olunan hâsları ile yetinmeleri ve sancağın “re‛âya ve berâyâsına itâle-i dest-i ta‛addi eylememeleri” 
için üç yük on yedi bin sekiz yüz (317.800) akçe sancak beyi hâssı olarak belirlenmiştir.

c- Padişah Hâssı: Yirmi yük (2.000.000) akçe havâss-ı hümâyûna tahsis olunmuştur.
d) Sokollu Mehmed Paşa ve Balı Bey Evkāfı: Sokollu Mehmed Paşa ve Balı Beğ’in istila 

öncesinden sancak dâhilinde bulunan evkāfına bedel olmak üzere bir yük yirmi sekiz bin yedi yüz 
(128.700) akçe tayin olunmuştur.

2.3. Dirlik Tevcih İlkeleri:
a. Eski Dirliklerin Durumu: Belgrad kalesi anveten feth edildiği için gerek kale nefsi ve civarında 

gerekse sancağın yeni feth olan diğer mahallerinde “atik” tahrir gereğince her ne kadar zeâmet, timâr, 
hâs ve evkāf var ise bunların hiçbiriyle kimsenin alakası kalmamıştır, tamamı havâss-ı hümâyûna 
aittir. Tahrir esnasında eski kayıtlara itibar olunmamıştır. Tahrir zamanı gelinceye değin tevcih olunan 
zeâmet ve timârlardan başka kadimden zeâmet ve timâr olan köyler ve arazinin tamamı ile sancakbeyi 
hâsları ve evkāfın tamamı havâss-ı hümâyûn mülhakatından olarak tahrir ve defter olunması sultanın 
tahrir ile ilgili emirnamesinde açık olarak belirtilmiştir. Muharrirler de bu emre göre tahrir etmişlerdir.

b. Bosna Misali Dirlik Dağılımı- Ocaklık Timâr Uygulaması: Zeâmet ve timârlar yaz-kış sürekli 
Belgrad kalesinde kalacak kimselere verilmek üzere karara bağlandığından, bunların diğer eyalet ve 
sancaklardaki zeâmet ve timârlar ile kıyaslanmayıp, Bosna eyaletindeki şartlar üzere düzenlenmesi 
gerekmektedir. Dolayısıyla, Semendire’deki zeâmet ve timârların tevcihatı da Bosna eyaletindeki 

şartlar üzere, bundan sonra Semendire sancağı mutasarrıflarının uhdesine verilmektedir. Tahrir vaktine 
kadar tevcih olunmuş olan zeâmet ve timâr tevcihlerine ve sahiplerinin ellerinde bulunan berat ve 
tezkerelere itibar edilmeyecektir. Belirlenmiş sayıda zeâmet ve timâr sancağın mutasarrıfı tarafından 
alaybeği marifetiyle öncelikle zeâmet ve timâr tasarruf edenlerden isteyenlere ve kılıca kadir diğer 
kimselere tevcih olunacaktır. Bundan sonra içlerinden ölenlerin zeâmet ve timârları şefaat ve rica ile 
yabancıya (ecnebiye) verilmeyecek, müteveffanın erkek evladına ve erkek evladı yoksa kılıca kadir 
kardeşlerine, kardeşleri de yoksa akrabalarına tevcih olunacaktır. Akrabaları da yoksa yine yabancıya 
(ecnebiye) verilmeyip, sancak mutasarrıfı tarafından söz konusu sancağın mülazımlarından kılıca 
kadir olanlara tevcih olunup, tezkeresi verilecektir.  Zeâmet ve timâr sahipleri, mutasarrıf oldukları 
zeâmet ve timârları serbestiyet üzere kendileri zapt edeceklerdir. Defterdarlar tarafından hiçbir surette 
müdahale olunmayacaktır. 

Söz konusu zeâmetlerden biri Bosna şartları üzere timâr defterdarına ve biri defter kethüdasına 
ve biri timâr tezkerecisine tahsis kılınacaktır. Bu hizmetler savaşta ve barışta sancak mutasarrıfının 
yanında bulunmaları şartıyla sadık ve yetenekli kimselere verilecektir. Zeâmet ve timâr sahiplerinden 
biri müteferrika, çavuş, katib, şakird gediklisi ve şerhlisi olmayıp, devamlı sancak dahilinde ikamet 
edecek ve muhafaza görevi ile meşgul olacaktır. 

1130 (1718) senesi (Pasarofça) barış anlaşmasında söz konusu sancağın hudutları dahilinde kalan, 
hala gedikli ya da gediksiz berat ve tezkerelerle bazı kimselerin üzerlerinde olan zeâmet ve timârlara 
müdahale olunmayacak, olduğu gibi üzerlerinde bırakılacaktır. Daha sonra mahlûl olduklarında, 
yukarıda yazılı şartlar üzere mahallinden tevcih olunacaktır. Sancağın tüm zeâmet ve timârları söz 
konusu şartlar altına alınacaktır. 

Rumeli valileri, Rumeli eyaletine dahil olması hasebiyle bu sancağın zeâmet ve timâr sahiplerine 
diğer sancaklarda olduğu gibi müdahale etmeyeceklerdir. Tüm tevcihler, diğer işler ve hususlar sancak 
mutasarrıfına ihale olunmuştur. Der-sa‛âdet ve Rumili valisi tarafından kasıtlı ya da kasıtsız bunlara 
dair tevcih ya da gedik ilhakı; şerh ve han defterine ithali gerçekleşirse Defterhâne-i âmireye geldiği 
zaman zikr edilen şartlara mugayir olduğu beyanıyla ret cevabı verilecektir.

İki-üç kılıç timâr bir kimsede toplanmayacaktır. Kılıç timâr “hisse an ze‛âmet ve timâr” olmak 
üzere tashih ile ne bu sancaktaki zeâmet ve timârlara ne de diğer sancaklarda olan zeâmet ve timârlara 
ilhak edilmeyecek veya bazı bahaneler ile havâss-ı hümâyûna tashih ve idhal olunmayacaktır. 

Yirmi yük akçe ile havâss-ı hümâyûna tahsîs olunan köyler, araziler, gümrükler ve diğer vergiler 
müstakil olarak mirî tarafından zabt olunacaktır. Valiler, zaimler ve timâr sahipleri tarafından hiçbir 
şekilde müdahale olunmayacaktır. 

2.4. Sokollu Mehmed Paşa ve Balı Bey Evkāfının Durumu: 
Sokollu Mehmed Paşa ve Balı Bey evkāfı için sancak yekûnundan 128.700 akçe ayrılmışsa 

da bu mahaller anveten feth olunduklarından kadim köy ve arazilerinde söz konusu evkāfın hiç bir 
ilgisi kalmamıştır. Bu vâkıfların, Belgrad kalesi ve havalisinde fetihten sonra evlatlarının ardılları ve 
mütevellileri tarafından onarım ve tamirine başlanılmış olan cami, mescit ve diğer hayratlarında hizmet 
verenlerin ücretleri ve günlük masraflar hangi şekilde görülecektir? Evkāfa tayin olunan mahaller 
havâss-ı hümâyûn tarafından zapt olunarak, söz konusu harcamalar Belgrad defterdârları marifetiyle 
Belgrad hazinesinden mi görülecektir? Yoksa aslî halleri ve kadim nizamlarına halel getirmemek için 
sadaka-i memleket olmak üzere eskiden olduğu gibi evkāf tarafından zapt olunmasına müsaade mi 
edilecektir? Telhiste bu konuda sultanın kararına ve fermanına başvurulmaktadır.
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Sokollu Mehmed Paşa ve Balı Bey evkāfının mahallerinin eskiden olduğu gibi evkāf tarafından 
zabtına müsaade-i hümâyûn buyurulur ise, bunların dışında tahrir-i atikde yer alan evkāfdan 
herhangi birisinin eskiden olduğu gibi bırakılması konusunda arz ve arzuhal olursa kesinlikle itibar 
edilmeyecektir.

Nihayet Sultan, Belgrad anveten fethedildiğinden defter-i atikte Sokollu Mehmed Paşa ve Balı 
Bey evkāfı olarak kayıtlı köy ve arazilerin canib-i miriye ait olduğu ve havâss-ı hümâyûna ilhak 
edilmesi yönünde karar bildirmiştir. Buna karşılık, bu vâkıfların evlat ve mütevellileri tarafından 
tamir edilen hayır eserlerinde çalışanların ücretleri ve günlük masraflar Belgrad hazinesi tarafından 
karşılanacaktır. 

Sultan I. Mahmud’un Sokollu Mehmed Paşa ve Balı Bey evkāfı hakkındaki bu kararı ve ayrıca 
sancakta toplamda 700 adet zeâmet ve timârın tertip ve tasvip olunarak icmallerinin bağlanması ve 
telhiste belirtilen şartlar üzere hak sahiplerine dağıtılması konusundaki müsaadesi telhis üzerindeki 
hatt-ı hümâyûnunda kayıtlıdır. Telhis üzerinde bir de, bu hatt-ı hümâyûnda emredilenlerin yerine 
getirilmesi ve hilafında iş yapılmaması konusunda, hatt-ı hümâyûnun altında ve arzın üst kısmında 
sadrazamın 22 R 1154 (7 Temmuz 1741) tarihli buyuruldusu yer almaktadır. Defter eminine hitaben 
yazılmış olan buyurulduda hatt-ı hümâyûn, ferman-ı münife ve telhisin Defterhânede muhafaza 
edilmesi, bir suretinin de Baş Muhasebeye verilmesi emredilmektedir.

2.5. Tahrir-i Atik Defterlerinin Geçerliliği:  
Telhiste belirtildiği üzere, bundan sonra tahrîr-i atîk defterleri “düstûrü’l-amel” olmayacak, 

kayıtlarına itibar edilmeyecek ve tamamen geçersiz sayılacaktır. Defterler hazîne-i âmireye 
konulacaktır. Defterhâne-i âmireye, tahrir-i atik defterlerinden hâs, zeâmet, timâr ve evkāfa dair der-
kenar için arz ve arzuhal gelirse, tahrir-i atik defterlerinin kayıtlarının imha ve iptal olunduğu arz ve 
arzuhallerin arkasına işaret edilecek ve böylece tahrir-i atik defterlerinden bir harf dahi der-kenar 
olunmayacaktır. Bu şartlar ve nizam üzere tahrir-i cedid defterleri “düstûrü’l-amel” tutulmak üzere 
Defterhâne-i âmireye konulacak ve kayd edilecektir.

3- H.1154/ M.1741 Tarihli Semendire Sancağı Tahrir Defterleri
Telhiste “düstûrü’l-amel tutulmak üzere Defterhâne-i âmireye vaz” edildiği belirtilen H. 1154 

/ M. 1741 tarihli “tahrîr-i cedîd defterleri” daha önce de belirtildiği üzere Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde bulunmaktadırlar. Arşivde 17 ve 18 referans numaraları ile 
muhafaza edilen defterler mufassal; 267 referans numaralı defter ise icmâldir. 

18 numaralı defter tahririn ilk kısmı/I.cildidir. Defter 192 varaktan - sonradan yapılan 
numaralandırmaya göre ise 400 sayfadan- oluşmaktadır. Defterin ilk 3 sayfasında, sonunda 22 
Cemaziyelevvel 1154 (5 Ağustos 1741) tarihinin kayıtlı bulunduğu bir mukaddime yer almaktadır. 
Mukaddimede 1737-1739 Avusturya-Osmanlı savaşının sebebi ve sonucu üzerinde durulmakta; 
Osmanlılar tarafından yeniden fethedilen Belgrad kalesi ve Semendire sancağının diğer kale, şehir, 
köy ve arazisinin tahriri hakkında bilgi verilmektedir. Burada, telhiste de yazdığı gibi, tahrir işine 
Defterhâne-i âmirenin gedikli kâtiplerinden Sıdkı Abdurrahman ve Ali Âlî Efendilerin muharrir 
tayin edildiği belirtilmektedir. Tahrir işi bitince muharrirlerin defterleri Der-sa‛âdete getirişleri, 
zamanın sadrazamı Hacı Ahmed Paşa tarafından bu defterlerin sultan I. Mahmud’a arz olunuşu 
kısaca anlatılmakta ve sadrazamın telhis üzerindeki buyruldusunda yazanlar burada aynen tekrar 
edilmektedir. Mukaddimeden sonraki 13 sayfada nahiyelere göre, nefs ve karye gibi yerleşimlerin 
isimlerinin ve hasıl miktarlarının kayıtlı olduğu fihrist yer almaktadır. Fihristin bitiminde, defterin 

17. sayfasında Sultan I. Mahmud’un tuğrası bulunmaktadır. Bu defterde, Belgrad, Havale, Jeleznik, 
Beran, Golupare, Lomnice, Lefçe, Lepanice, Valyeva, Morova-i Rudnik nahiyeleri kayıtlıdır.

17 numaralı defter tahririn sonraki kısmı/II.cildi niteliğindedir. Varak sayısı 120’dir, defter 
üzerindeki Latin rakamlara göre ise 248 sayfadır. Defter fihrist ile başlar. Fihristi diğer defterde olduğu 
gibi yine Sultan I. Mahmud’un tuğrası izlemektedir. Bu defterde, Resava, Pojerefçe nam-ı diğer 
Luçice, Omol, Poreçe, Milava, İzvizd, Güğercinlik (Golubac), Hram nam-ı diğer İpek nahiyelerinin 
tahrir kayıtları yer almaktadır.

267 numaradaki icmâl defteri, 81 varaktır. Sultan I. Mahmud’un yukarıda bahsi geçen hatt-ı 
hümâyûnu ile başlamaktadır. Daha sonra ferman sureti yer almaktadır. Mufassal defterlerde görüldüğü 
üzere bu defterde de sultanın tuğrası ve defterin içeriğini gösterir bir fihrist yer almaktadır. Defter, 
mufassal defterde tespit edilen sancak gelirlerinin hâs, zeâmet ve timâr şeklinde dağılımını içermektedir. 

Defterlerin düzen ve içerikleri klasik dönemde tutulmuş olan defterlerden farklı değildir. 
Sancak, nahiyeler ve bu nahiyelerde yer alan nefs-merkez yerleşimler ve karyeler esas olmak üzere 
kaydedilmiştir. Mufassal defterlerin her iki cildinde de her bir meskûn yerleşim biriminde vergi 
yükümlüleri baba adları ile yazılmıştır. Bunların devlet adına dirlik sahibine ödemeleri gereken 
vergiler tespit edilmiştir. İcmâl defterde ise öncelikle dirlik sahibinin adı, daha sonra bu dirlik sahibinin 
tasarrufunda bulunan yerleşimler ve buralardan alacakları gelir miktarları kaydedilmektedir.

Sonuç: 
Semendire sancağı 1741 yılında tahrir edilmiştir. Tahririn sebebi, 1717 yılında Avusturya’ya 

kaybedilen sancak topraklarının 1739 yılında yeniden fethidir. Yeniden fethedilen sancakta yeniden 
idare kurma ve timâr sistemini yerleştirmenin gereği olarak, 16.yüzyıl sonlarına kadar uygulana geldiği 
üzere, tahrir yapılmış; sancağın gelir kaynakları tespit edilmiş ve dirlik dağılımı gerçekleştirilmiştir. 

Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde yukarıda konu 
edildiği üzere bu tahririn 3 defteri bulunmaktadır. Ayrıca, aynı Arşiv’de konusu yine bu tahrir olan 
bir de telhis mevcuttur. Tek başlarına birer hazine değerinde olan bu belgeler öncelikle, 16.yüzyıl 
sonlarından itibaren uygulanmadığı düşünülen tahrir sisteminin, gerekli durumlarda 18.yüzyılda 
da uygulandığının ispatı olarak durmaktadırlar. Ayrı ayrı ele aldığımızda; telhis tahririn yapılması, 
timâr sisteminin bölgede bu tarihten sonraki uygulaması, vakıfların durumu vs. hakkında eşsiz 
bilgiler sunmaktadır. Tahrir defterleri ise, telhiste verilen bilgileri teyid etme yanında, özellikle 
mufassal olanlar savaş sonrasında sancağın idarî, sosyal, ekonomik ve demografik yapısını gözler 
önüne sermekte; icmal defter dirlik dağılımını ortaya koymaktadır. Mesela Semendire sancağının hâli 
köylerinin meskûn köylerinden sayıca daha fazla olduğu, bölgenin yeniden iskân ve imâra muhtaç 
bulunduğu bu defterlerdeki kayıtlardan açık olarak anlaşılmaktadır. Bosna’da olduğu gibi, savunma 
açısından önemine binaen Semendire sancağında da ocaklık timârı uygulamasına geçildiği yine bu 
belgeler vasıtasıyla öğrenilmektedir. Nihayet, bu çalışmada konu ettiğimiz belgeler sadece an itibariyle 
Osmanlı ya da bölge tarihini anlamak için değil, daha sonraki gelişmelerin arka planını bilmek ve 
olayları anlamlandırabilmek için de büyük önem taşımaktadırlar.
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yılında Üsküb’ün alınmasıyla Osmanlılar, Balkanlar’ın kalbinde bir üs kurup Adriyatik 
denizine yönelik akınlarının yolunu açmış oldular. Osmanlıların hedefi Adriyatik denizinin 

doğu sahillerini doğrudan doğruya kendi hakimiyeti altına almaktı. Bunu anlayan Venedik, kendini 
tehdit altında hissetti. Karşılık olarak, bir sonraki yıl ekonomik faaliyetini garanti altına almak ve siyasi 
otoritesini güçlendirmek için Arnavut topraklarının Adriyatik sahillerini doğrudan kendi yönetimine 
bağladı. 1392 yılından itibaren Adriyatik denizindeki ticareti için son derece önemli olan İşkodra ve 
Draç şehirleri,2 1479 yılına kadar İşkodra ve bölgesi Venedik Cumhuriyeti’nin bir parçası olarak kaldı. 

Sultan Fatih Mehmet iki kez (1474, 1478) İşkodra’yı kuşattı, ancak güç kullanarak bu şehri 
alamadı; İşkodra sulhen Osmanlıların eline geçti.3

Venedik ile Osmanlı devleti arasındaki anlaşma, İşkodralıların direnişine son verip 1913 senesine 
kadar devam eden Osmanlı hakimiyetinın başlamasına işaret etmektedir.4  

XV. yüzyılın sonlarında İşkodra ve Karadağ, 1571’de Ülgün ve Tivar şehirlerinin Osmanlı 
hakimiyetine girmesi, Batı Balkanların coğrafyasında yeni siyasi sınırların oluşmasını da beraberinde 
getirdi. Draç şehrinden başlayıp Kotorr’a, hatta Dubrovnik’e kadar uzanan kültürel ve ticari sahil 
kordonunu5 Osmanlı hakimiyeti ikiye böldü. Osmanlı yönetimine girmesiyle bu bölge, siyaseten 
Adriyatik havzasında var olan gelişmelerden tamamen koptu.6   

Venedik bu bölgeye özel ve stratejik bir pozisyon tanıdığından ve İşkodra halkının Venedik ile 
1 Halil İnalcık, “Krahina e Krujës dhe Dibrës rreth vitit 1467”, Konferenca e Dytë e Studimeve Albanologjike (12-18 janar 1968), vol. I, 
Universiteti shtetëror i Tiranës-Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë 1969, ss. 181-93
2 Oliver J. Schmitt, Das venezianische Albanien (1392-1479), R. Oldenbourg Verlag GmbH, München 2001; Arnavutça edisyonu için, bakın: 
Arbëria Venedike 1392-1479, K & B, Tiranë 2007.
3 Marin Barleti, Rrethimi i Shkodrës, përkthye prej origjinalit latinisht nga Henrik Lacaj, botim i Universitetit Shtetëror, Tiranë 1962.
4 At Justin Rrota, Ditët e mbrame të Turqisë në Shkodër ase rrethimi i qytetit, 1912-1913, botimi II, Botime Françeskane, Shkodër 2010.
5 Milan Šufflay, Qytetet dhe kështjellat e Shqipërisë kryesisht në Mesjetë, Onufri, Tiranë 2009.
6 Batı Balkanlar’daki Venedik-Osmanlı sınırlarının hakkında bkz. Defter-i mufassal-ı liva-i Dukagin (1582-1583), Arkivi i Institutit të 
Historisë, Fondi i defterëve kadastralë osmanë, kodi L. 22, s. 71
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güçlü ilişkileri olduğundan, Osmanlı-Venedik antlaşmasında yerli halkın talep etmesi durumunda, göç 
ettirilmesi öngörülmüştür.7 Osmanlılar ise, boşaltılan bu şehre, bir daha direniş merkezi durumuna 
gelmemesi için müslüman ahali yerleştirdiler.8 Birkaç yıl sonra, yani 1485’e gelindiğinde şehir halkı 
% 100 oranında müslümandı.9 Osmanlı devleti, şehrin özel durumunu göze alarak tedvin ettiği sancak 
kanunnamelerinde, kendinden önceki devletlerden, özellikle XIV. - XV. yüzyıllarda bölgeyi idare 
etmiş olan ve devletlerden kalan10 yerel yönetim geleneklerine11 yer vermiştir.

Birkaç sene önce, İşkodra ve bölgesinin Venedik egemenliği dönemi, yani söz konusu bölgenin 
XV. yüzyıl tarihi geniş bir araştırmanın konusu olmuştur.12 Osmanlı’ya geçiş süreci ise henüz 
araştırılmamıştır. Arnavut tarihçisi Selami Pulaha’nın yayımladığı 1485 tarihli İşkodra sancağı 
mufassal defterinin girişinde, bu konunun araştırılması gereken yönlerinin ortaya konulmasıyla 
yetinilmiştir.13

İşkodra şehri ve bölgesinin idare biçimini açıklayan yerel kodeks 2002 yılında yayımlandı.14 
Birinci elden bir kaynak olan bu kanun sayesinde, adı geçen bölgenin hukuki, sosyal ve siyasi 
düzeni hakkında detaylı bir şekilde fikir sahibi olabiliyoruz. 2009 yılında ise, Osmanlılar tarafından 
İşkodra’nın ikinci kuşatması (1479) sırasında tamamen tahrip edilen ve bir daha eski durumu ve şanına 
kavuşamayan Drishti şehrinin Katolik kilisesinin statü kodeksi de yayımlanmıştır.15 Bu bölgenin siyasi 
ve dini tarihini aydınlatmak için yeni gün ışığına çıkan bu kaynakların kullanılması vazgeçilmez 
derecede önemlidir.

Peşpeşe farklı devletlerin hakimiyeti altına giren bu bölgedeki Osmanlı yönetiminin ilk asırlarının 
yazılabilmesi için, Osmanlı kaynakları dışında yöresel kodekslerin16 (yöresel statü, imtiyaz ve 
gelenekler) yanı sıra Bizans kanunu,17 Stefan Duşan kodeksi18 ve diğer Slav kökenli hukuki belgeler, 
Venedik kanunları ve ilgili tapu defteri,19 hatta Ortaçağı Macar kanununun20 da ele alınıp kullanılması 
gerekmektedir.

Venedik hakimiyetinden Osmanlı hakimiyetine geçiş süresi neredeyse bir asır bulmuştur. Bunu 
her şeyden evvel İşkodra ve Karadağ sancak kanunnameleri ve ilgili tapu defterleri anlatmaktadır. 
Yalnızca 16. yüzyılda tedvin edilen ve bu bölgeye hitap eden 8 tane kanunname vardır.21 Bunlardan 
4’ü İşkodra sancağına, 4’ü ise Karadağ bölgesine aittir. Karadağ kanunnamelerinden biri ceza kanunu 
niteliğindedir.22

Kanunnamelerin tedvin edildiği tarihlere göz atıldığında, iki unsur gözümüze çarpmaktadır:
İlki, bu bölgenin en eski kanunnamesi, İşkodra sancağının dağlık kesimini içermektedir. Klasik 

7 Mevlana Mehmed Neşri, Cihannüma (Osmanlı Tarihi, 1288-1485), (Haz). Necdet Öztürk, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul 2008, ss. 365-6
8 Ibid
9 Defteri i regjistrimit të sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485, (paraqitja, hyrja, transliterimi, përkthimi dhe komentet nga Selami Pulaha), 
Akademia e Shkencave e R.P. të Shqipërisë – Instituti i Historisë, Tiranë 1962.
10 Regjistri i kadastrës dhe i koncesioneve për rrethin e Shkodrës, 1416-1417, përgatitur për botim nga Injac Zamputi, Akademia e Shkencave 
e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë – Instituti i Historisë, Tiranë 1977.
11 Statuti di Scutari della prima metá del secolo XIV con le addizioni fino al 1469, Viella, Roma 2002. Arnavutça edisyonu için bkz. Statutet e 
Shkodrës në gjysmën e parë të shek. XIV me shtesat deri në vitin 1469, botimi i dytë, Onufri, Tiranë 2010. 
12 Oliver J. Schmitt, Arbëria Venedike 1392-1479, K & B, Tiranë 2007.
13 “Hyrje”, Defteri i regjistrimit të sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485, (paraqitja, hyrja, transliterimi, përkthimi dhe komentet nga Selami 
Pulaha), Tiranë 1962, ss. 9-46
14 Statutet e Shkodrës në gjysmën e parë të shek. XIV me shtesat deri në vitin 1469, botimi i dytë, Onufri, Tiranë 2010.
15 Statutet dhe urdhëresat e kapitullit të Kishës Katedrale të Drishtit, Musa Ahmeti & Etleva Lala, OMBRA GVG, Tiranë 2009.
16 Statutet e Shkodrës….. Tiranë 2010.
17 Паматники законодательной дъятельности Душана, царя Сербовъ и Грековъ (Хрисовулы, Сербскій законникъ, Сборники 
византійскихъ законовъ), изслъдованіе Тимофея Флоринскаго, Киеб 1888.
18 Stojan Novakovič,  Zakonik Stefana Dushana, Beograd 1898; Karel Kadlec, Introduction a l’étude comparative de l’histoire du droit public 
des peuples slaves, Paris 1933.
19 Regjistri i kadastrës dhe i koncesioneve për rrethin e Shkodrës, Tiranë 1977.
20 Ferenc Eckhart, Introduction a l’histoire hongroise, Paris 1928; The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary, vol. I (1000-1301), vol. II 
(1301-1458), vol. III (1458-1490), Charles Schlacks, Jr., Publisher, Printed in Hungary 1996-1999.
21 Ligji osman ndër shqiptarët e Mesjetës së Vonë: gjysma II e shek. XV – fillimshekulli XVII, përktheu nga turqishtja osmane & përgatiti 
edicionin tekstual kritik Dritan Egro, Qendra e Studimeve Albanologjike-Instituti i Historisë, Tiranë 2012.
22 “Kanunnameja e vilajetit të Malit të Zi, në bazë të defterit të mëparshëm”, passim, ss. 108-13.

bir sancak kanunnamesi olmamakla birlikte, bu kanunname Osmanlı hakimiyetinin yerleştirilmesinde 
takip edilen siyasetin ana unsurlarını anlatmaktadır. İşkodra sancağının ilk tahrir defteri 1485 tarihine 
ait olmakla beraber,23 ilk kanunnamesi 1497 yılına aittir.24

İkincisi, XVI. yüzyılda tertip edilen kanunnameler, sultanların hakim oldukları devirleri takip 
etmektedirler. İşkodra ve Karadağ sancak kanunnamelerinin Sultan I. Süleyman (1523, 1529-30), II. 
Selim (1570) ve III. Murat (1583) zamanlarında hazırlanmıştır. 

Yerel Statü Kodeksleri ve Osmanlı Sancak Kanunnameleri 
İşkodra ve bölgesinin Osmanlı hakimiyetine geçmesi her şeyden evvel bir saat değişikliği idi, yani 

bu bölgenin hayatı artık Adriyatik havzasının saatine göre değil, İstanbul saatine göre işlev görmeye 
başlamıştır. Katolik ve Ortodoks halk, dini ve sosyal hayatlarında geleneksel olarak kullandığı 
takvimleri sadece özel hayatlarında koruyabilmişlerdi. Bu zaman kesitinde müslümanların sayısı az 
olduğu için, 1 Mart’ta başlayan mali takvim tahsil edilecek vergilerle bağlantılı olduğu için Hicri 
takvimden daha önemli görünmekteydi.25  

Artık, İşkodra ve bölgesi tahrir sürecinden geçip sonunda sultan tuğrası olan defterlere 
kaydedilmiştir; başka bir deyişle, bu bölge sultanların tam ve tartışılmaz yönetimine boyun eğmiştir.26

Bunun ötesinde, yerel kodeksler ve ilgili Osmanlı sancak kanunnamelerine göz atıldığında, 
iki farklı siyasi sistem ve iki farklı realitede ortaya çıkan sorunsalları aksettiren ayrı ve müşterek 
unsurların var olduğu görülmektedir. Mesela, yöresel kodekste yerel otoritelerin seçilme sürecini ve 
kamu hukukunu düzenleyen maddeler kodeksin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Osmanlı sancak 
kanunnamelerinde ise, vergi tahsili, toprak idaresi ve ticari faaliyetler, devletin sıkı kontrol altında 
tuttuğu hususlardı.

Osmanlı kanunnamelerinde net bir şekilde görünüyor ki Osmanlı devletinin ilk asırlarında en 
büyük derdi, kendinden önceki dönemde Balkanlar’da var olmuş bütün siyasi oluşumların izlerini 
bertaraf etmekti. Yerel unsurların direnişleriyle bir daha karşılaşmamak için Osmanlı devleti böyle 
bir adım atmak zorundaydı. Öbür taraftan, bu adımın atılması, aslında yerel aristokrasinin tamamen 
ortadan kaldırılması ve hiç bir uzlaşma yolu aramadan gücünü dayandırdığı iktisadi ve siyasi 
kaynaklarını kurutmak anlamına geliyordu. Muzaka, Araniti, Kastrioti gibi en tanınmış Arnavut asil 
aileleri son çareyi, Batı’ya göçetmekte buldu. Karadağ kanunnameleri, Cernojeviç ailesinin ve onunla 
beraber Batı’ya göç edenlerin mal ve mülklerinin (toprak, dalyan, çayır, tuzla ve değirmenlerin) 
devletleştirildiklerini sarih bir şekilde göstermektedir.27 Bu mülklere ait gelirler yeni oluşturulan 
timarların gelirlerine ilave edildi.28 

İşkodra ve Karadağ’da Osmanlı hakimiyetinin yerleşmesine gösterilen direniş güçlü olduğu için, 
Osmanlı devleti tarım yapılabilecek toprakların en büyük kısmını doğrudan doğruya sultanın kontrolü 
altına aldı.29 Yalnız XVI. yüzyılın ikinci yarısında sultan haslarının parçalanması süreci görülmektedir 
ki, bu durum aslında bölgenin klasik timar sistemine girdiğinin açık bir göstergesiydi.30

Ortodoks manastırlarının mülkleri ise, sultanın fermanıyla tekrar sahiplerinin ellerinde kaldı; 
karşılığında ise, maktu’ olarak yıllık vergilerini vermek zorundaydılar.31

Sancak kanunnamelerine göre, bu bölgede uygulanılan mali politikaların tedvin edilmesinde 
Osmanlı devleti iki temele dayanmaktaydı:
23 Defteri i regjistrimit të sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485, Tiranë 1962.
24 “Disa norma kanunore për vise nën juridiksionin e sanxhakbeut të shkodrës (902/1497)”, Ligji osman ndër shqiptarët e Mesjetës së Vonë, 
ss. 89-91.
25 “Kanunnameja e sanxhakut të Ohrit (v. 991/1583)”, passim, s. 159; “Kanunnameja  e sanxhakut të Elbasanit, sipas defterit të mëparshëm (v. 
977/1568), passim, s. 177; “Kanunnameja e sanxhakut të Vlorës, në bazë të defterit të mëparshëm (v. 991/1583)”, passim, s. 208.
26 “Disa norma kanunore për vise nën juridiksionin e sanxhakbeut të shkodrës (902/1497)”, passim, ss. 89-91.
27  “Kanunnameja e re e vilajetit të Malit të Zi, bazuar në urdhrin sulltanor (v. 929/1523)”, passim, s. 106
28 Ibid.
29 “Kanunnameja e sanxhakut të Shkodrës (v. 978/1570)”, passim, s. 96
30 Ibid.
31 “Kanunnameja e re e vilajetit të Malit të Zi, bazuar në urdhrin sulltanor (v. 929/1523)”, passim, s. 106
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1. Arazinin verimliliği,32 
2. Osmanlı hakimiyetinin yerleştiği dönemde halen yerel halkın aşina olduğu hukuki ve mali 

uygulamalardı.33

Bu açıdan genel bir değerlendirme yaparsak, şunu rahatça söyleyebiliriz: Osmanlı devletinin mali 
politikaları daha önce bu toprakların idaresini yapmış devletlerinki ile aynı kıstaslara dayanmaktaydı. 
XV ve XVI. yüzyıllarda, bu doğrultuda bir devamlılık söz konusudur. Ancak, adı geçen bölgenin 
yerel coğrafi özellikleri dolayısıyla İşkodra ve Karadağ bölgesi tek ve aynı arazi ve mali rejimine tabi 
tutulmadı.34

XVI. yüzyılın ikinci yarısında Ebusuud efendi tarafından yapılan Kanûn-ı Osmanî’nin 
islamlaştırma çabasının,35 1570 ve 1583 tarihli İşkodra kanunnamelerinde etkisini görmekteyiz. Ziraat 
edilebilen topraklarda öşrün tutarı toprağın verimliliğine göre tahsil edilmesi öngörülmüştü. Bu hüküm 
İşkodra ovasında uygulanmıştır;36 Osmanlı sancak kanunnamelerinden Venedik’in de böyle bir mali 
politika uygulamış olduğunu öğreniyoruz.37   

İşkodra sancağının diğer nahiyelerinde Osmanlılar, yerinde buldukları filorici ve aşar sistemini 
korumuşlardı. Filorici sadece hınta, hinne ve na’l-baha vergilerini vermekteydi. Hınta aslında 
Venediklilerin topladıkları mod adlı verginin Osmanlıca karşılığıdır ve 80 akçe tutarındaydı. Hinne 
ise, Venediklilerin topladıkları dukat (ocak başı) adlı verginin Osmanlıca karşılığıdır ve 52 akçeye 
denk gelmekteydi. Na’l-baha vergisi ise, Slav kökenli obrok vergisinin Osmanlıca karşılığıdır.38 

İşkodra sancak kanunnamelerinde ilginç olan, XVI. yüzyılın ikinci yarısında hazırlanan 
kanunnamelerde de adı geçen vergileri veren filoricilerin halen var olması ve İşkodra nahiyesinde bu 
mali statünün hakim olduğunun görülmesidir. Ancak kanunnameler, filorici ile öşür veren köylüler 
arasında sıkı bir çekişmeden bahsetmektedirler. İktisadi durumları daha iyi olan filoriciler, aşar 
veren konumuna düşmeyi istemiyor, Osmanlı öncesi mali durumlarını korumakta ısrar ediyorlardı.39 
XVI. yüzyılın ikinci yarısından başlayan gelişmeler, Osmanlı devletinin filorici statüsünün ortadan 
kaldırılması ve yerine aşar sistemine geçilmesi konusunda ısrarcı olduğunu göstermektedir.40 Arazinin 
verimli olması bu ısrarın temelinde yatan en önemli faktördür.

Karadağ bölgesinde arazinin taşlık ve verimsiz olması, Osmanlıları Ulah adetini olduğu gibi 
kabul etmeye sevketti. Bu statüye tabi olan köylü, yıllık olarak 55 akçe vermek zorundaydı: 33’ü 
Hazine’ye, 20’si sancakbeyine, kalan 2 akçesi ise her yıl cizye toplamaya gelen sultanın kullarına.41

Ulah adetini Osmanlılar XVI. yüzyılın ikinci yarısında da korumuşlardı. Bu da, Osmanlı devletinin, 
yönetimine yeni giren ve kendi dinini paylaşmayan yerli halkın sosyal huzurunu ve moralini bozacak 
yeni mali uygulamaları getirmemiştir.42 Yeni mali uygulamaların getirilmesi şöyle dursun, yerli halka 
olağanüstü vergiler verme konusunda muafiyet tanınmıştı.43

Karadağ sancağı sınırları içeresinde işletilen çiftlik için, yaygın olarak bir Slav terimi olan baştina 
kullanılmaktadır. Bu bölgenin daha önceki dönemde Slav hakimiyetinin altında olması ve yerli halkın 
gayrimüslim olması tabii ki bu terimin kullanılmasında başrol oynamıştır.44 Osmanlı devletinin hedefi, 
fiziki olarak hali ve muattal olan, yani tam olmayan baştinaları verimli hale dönüştürmektir, ancak 
bunu yaparken halka zulmederek değil, reayanın kendi işlemek istedikleri ve karşılıklı olarak kabul 

32 “Kanunnameja e sanxhakut të Shkodrës (v. 978/1570)”, passim, s. 97
33 “Kanunnameja e sanxhakut të Shkodrës (v. 927/1529)”, passim, s. 95; “Kanunnameja e sanxhakut të Shkodrës (v. 978/1570)”, passim, s. 
97
34 Ibid., ss. 92-3
35 “Kanunnameja e sanxhakut të Shkupit dhe Selanikut (v. 976/1568)”, passim, ss. 149-53
36 “Kanunnameja e sanxhakut të Shkodrës (v. 978/1570)”, passim, s. 97
37 Ibid.
38 “Hyrje”, Defteri i regjistrimit të sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485, Tiranë 1962, ss. 17-8
39 “Kanunnameja e sanxhakut të Shkodrës (v. 978/1570)”, passim, s. 96-7
40  Ibid.
41 “Kanunnameja e re e vilajetit të Malit të Zi, bazuar në urdhrin sulltanor (v. 929/1523)”, passim, s. 104
42 Ibid., ss. 104-105.
43 “Kanunnameja e Malit të Zi (v. 929/1570)”, passim, s. 119
44 “Kanunnameja e re e vilajetit të Malit të Zi, bazuar në urdhrin sulltanor (v. 929/1523)”, passim, s. 104

edebilecek uygun mali şartlarda gerçekleştirilmesi gerekiyordu.45 Osmanlı devleti için işletilen toprak 
en kıymetli mali kaynak idi.

İşkodra dağlık kesiminde ise Osmanlılar mali sisteminde maktu’ diye bilinen vergi sistemini 
uygulamışlardı, yani yıllık olarak köylülerden, köy bazında, 1.000’er akçe haraç ve 1000’er akçe 
ispençe alınmaktaydı.46 Amaç aynıydı, yani geleneksel mali uygulamalara ters düşmemek ve sonuçta 
Osmanlı hakimiyetini kahren kabul etmiş, direnişli yerli halkın isyana kışkırtmamaktı. Osmanlı 
sultanları, Osmanlı yönetimini artık kabul etmiş olan yerel halkı, bölge yollarını her zaman açık ve 
güvenli tutmak için de kullanmıştır.47

Osmanlı devletinin en büyük derdi, reayayı yerel otoritelerin yapabilecekleri haksızlıklardan 
korumaktı. Reayanın zulme uğraması durumunda, doğrudan doğruya Hazine’ye girecek para tehdit 
altında olacaktı. Bu yüzden, bu konuda sultanın tutumu net ve kararlıydı: reaya, müslim veya 
gayrimüslim olsun, timarlıların suistimallerinden korunmalıydı.48 

Osmanlı hakimiyetine girmesiyle, hangi etnik ve dini gruba ait olursa olsun, bir bireyin adalet 
isteme yolu yalnız sultandan geçiyordu. Artık Venedik’in ve yerel kurumları işlemiyordu. Sultan, 
adaletin yerine getirilmesini sağlayan tek, son ve en yüksek otoriteydi. Bu, Karadağ halkı tarafından da 
iyice anlaşılıp uygulanmıştır. Yerel aristokratik ailenin son temsilcisi olan İskender Bey Cernoyeviç’e 
karşı halk, adalet istemek için doğrudan doğruya İstanbul’a temsilcilerini göndermişlerdi.49 Balkanlar 
için artık Osmanlı devri başlamıştı.

45 Ibid., s. 105
46 “Disa norma kanunore për vise nën juridiksionin e sanxhakbeut të shkodrës (902/1497)”, passim, s. 90
47 Ibid., ss. 89-91
48 “Kanunnameja e vilajetit të Malit të Zi, bazuar në defterin e mëparshëm dhe në defterin e ri (v. 937/1529)”, passim, s. 115
49 Ibid.
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Osmanlı tapu tahrir defterleri, Osmanlı Devleti sosyal ve ekonomi tarihi, özellikle de yerleşim 
tarihi ve coğrafî tarih araştırmalarında önemli kaynaklardır. Bu belgeler oluştukları dönemler 
açısından ana kaynak değerindedirler. Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki bütün eyaletler 

bazındaki genel nüfus sayımları, Sultan II. Murat (1421-1451) döneminden başlayarak, Sultan I. 
Ahmet (1603-1617) dönemine kadar, her yeni sultanın tahta çıkışıyla birlikte yeniden yapılmıştır. Aynı 
zamanda, devlet sınırları içerisindeki bir bölgenin sınırlarında veya o bölge içerisinde değişiklikler 
meydana geldiğinde de nüfus sayımları yapılmıştır. Nüfus sayımlarının asıl amacı, ilk etapta fethedilen 
bölgelerin Osmanlı Devleti mülküne kaydedilmesi, yeni fethedilen bölgelerde Osmanlı idaresinin 
kurulması ve belli bölgelerdeki gelir durumlarının hesaplanarak, her hanenin vergi yükümlülüklerinin 
belirlenmesidir. Nihai amaç, devlet gelirlerinde asker sınıfı maaşlarına yönelik düzenlemeler 
yapılmasıydı.   

Bilhassa dönemin nüfus yapısını, şehir yerleşkelerinin oluşum ve gelişim süreçlerini ve bu 
bölgelerde İslam dininin yayılış dinamiğini inceleme imkanı sunması bakımından tapu tahrir defterleri 
Bosna Hersek tarihi araştırmaları için pek mühim ve güvenilir kaynaklar konumundadırlar. Bölgedeki 
Osmanlı idaresinin başlarından itibaren, Bosna Sancağı merkezî sancak, yani paşa sancağı konumunda 
olup, diğer sancaklara, Bosna sancakbeyi ise diğer sancakbeylerine göre ayrıcalıklı bir durumdaydı. 
Bosna Eyaleti sınırları içerisindeki bölgeleri kapsayan birden fazla tahrir defteri bugüne kadar 
ulaşmayı başarmıştır. Bu defterlerden Bosna bölgesine ait en kapsamlı nüfus sayımını içeren defter 
1604 yılına aittir. Defterin orijinal nüshası 1.476 sayfa olup, Sultan I. Ahmet (1603-1617) döneminde 
oluşmuştur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde Kuyud-i Kadime1 
serisinde korunmaktadır. Bu defter, Bosna Sancağı’na ait bilinen en son tahrir defteridir. İstanbul’da 
Başbakanlık Arşivi’nde  1623 tarihli2  bir başka defter bulunsa da, inceleyebildiğim kadarıyla bu belge, 
1604 tarihli defterin neredeyse bire bir aynısıdır.
1 Ankara, Tapu ve Kadastro (TK), No 477 (I); No 478 (II); i No 479 (III).
2 Istanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Tapu defter (TD), no 742.
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BOSNA SANCAĞI’NIN 1604 TARİHLİ DETAYLI NÜFUS SAYIMININ BOSNA 
TARİHİ ARAŞTIRMALARINDAKİ ÖNEMİ
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Defterin orijinal ismi Defter-i mufassal liva-i Bosna olup, devlet defterhanesinin ihtiyaçları için 
kullanılmıştır. Defterin başında alışılmış olanın aksine, kanunname bulunmamaktadır. Hukuk tarihçisi 
değerli prof.dr. Ahmet Akgündüz’ün araştırmasına göre, bu defter için 1541 yılına ait kanunname 
geçerliydi. Defterin başında Sultan Ahmet’in (1603-1617) tuğrası bulunmakta, bu da defterin tarihinin 
belirlenmesine olanak sağlamaktadır. 

 Defterlerde rastladığımız en küçük yerleşim birimi nahiyedir. Bir kaç nahiyenin birleşmesiyle 
kadılık oluşmaktadır. Hem nahiye, hem kadılık olan Saraybosna bu konuda istisnadır. Bizim 
araştırmamız için önemli olan, Osmanlı sistemindeki nahiyelerin, Ortaçağ Bosnası’nın župa adı 
verilen yerleşim birimleriyle bir çok noktada benzerlik göstermesidir. 

 XVII. yüzyıl başlarında Bosna Sancağı, bugünkü Bosna topraklarının büyük bir kısmı ile, 
Bosna Hersek sınırları dışında Güneydoğu’da Zveçan’ı (Kosovska Mitrovica), Cazin uçbeyliğini, 
Kuzeybatı’da ise Bihaç’ı kapsıyordu. Bosna Sancağı olarak adlandırılan idarî birim, Hersek, Klis, 
Zvornik, Pojeg, Pakrac ve Krk-Lika Sancaklarını da içine alan Bosna Eyaleti’nin kapsamında 
bulunuyordu. 

 Bu defterde nahiyeler ayrı bir sayıma tabi tutulmuştur. Buna göre her bir nahiyenin başında o 
nahiyede yer alan, sayımdan geçmiş bütün vergi birimlerinin içeriği verilmiştir. Bu vergi birimleri 
şunlardır: şehir, kasaba, varoş, köy, çiftlik, mezra, zemin, maden ocağı, gümrük gelirleri, ticarî vergi 
gelirleri vb. Defterde 58 nahiye kayıtlıdır, bu da Bosna Eyaleti’nin üçte birine denk gelmektedir. 

 Bosna Sancağı’nda gerçekleştirilen bu detaylı nüfus sayımı, bizlere buradaki nüfusun 
ekonomik, sosyal ve dinî yapısı hakkında sağlam ve önemli demografik bilgiler sunmaktadır.  1604 
yılı itibariyle Bosna Sancağı’ndaki toplam hane sayısı 65.931’dir. Bu sayının 47.802’sini Müslüman 
haneler oluştururken, gayrimüslim hane sayısı 18.129’dur. Buna göre, nüfusun %72,5’i Müslüman, 
%27,5’i gayrimüslimdir. Nüfusun askerî sınıfı meydana getiren kısmı olan sipahiler, zaimiler, ilmiye 
sınıfı ve yaptıkları işler karşılığında timar yahut gedik timar denilen devlet maaşını alan tüm görevliler, 
bu rakamların dışında tutulmuştur. Bu nedenle, Müslüman nüfus yoğunluğunun belirtilen rakamlardan 
daha da yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Defterlerde kayıtlı bulunan sayım sonuçlarının nihaî 
hedefinin nüfus sayımı yapmak değil, nüfusun gelir durumunu belirlemek olduğu bilinmektedir.3

 Ayrıcalıklı nüfus konumunda olan zümre hakkındaki rakamlar dikkat çekmektedir.  
Şehirlerdeki Müslüman hane sayısı 9.843, bekarların sayısı 2.429’dur ve Müslüman teba hane sayısı 
36.098, bekarların sayısı 2.550. Bu sayı, %21 ayrıcalıklı nüfus, %79 Müslüman teba oranına denk 
gelmektedir. Buna göre, 1604 tarihinde Bosna Sancağı’nda Müslüman teba sayısı, gayrimüslim teba 
sayısından iki kat fazladır. Ayrıcalıklı Müslüman nüfusun toplamı, toplam Müslüman nüfusun yalnızca 
1/5’i iken,  nüfusun 4/5’ini Müslüman teba meydana getirmektedir.4

 Bu defterin sayfalarında pek çok şehrin nüfus sayım bilgilerine ulaşıyoruz: Saraybosna, Banya 
Luka, Travnik, Maglay, Novi Pazar, Teşan, Visoko ve ayrıca diğer pek çok şehir ve köy yerleşkesi, 
çiftlik, mezra, zemin vb. Örneğin, Saraybosna’da bu dönemde 5.500 ev, 91 Müslüman mahallesi, 2 
Hristiyan mahallesi, Yahudi cemaati, 100 kadar cami, 5 medrese, 7 hamam, 6 tekke, birden fazla köprü, 
Saraybosna çarşısında 3 bedesten, hanlar, kervansaraylar ve çok sayıda dükkan bulunuyordu. Varoş’ta 
Ortodoks kilisesi, Latinluk’ta Katolik kilisesi mevcut iken, XVI. yüzyılın ilk yarısında şehirdeki ilk 
sinagog inşa edilmiştir. XVIII. yüzyıl başlarında Saraybosna’daki mahalle sayısı değişmemiş, Osmanlı 
himayesinin sonlarına doğru ise mahalle sayısı 104’ü bulmuştur. Bu da biz, bu defterin kaydedildiği 
dönemde Saraybosna’nın Osmanlı dönemi itibariyle şehirleşme konusunda en üst seviyeye ulaştığını 
göstermektedir.  

3 A. Aličić, Uvod, Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, sv.I/1, Obradio: Adem Handžić [Giriş, 1604 tarihli Bosna Sancağı detaylı 
nüfus sayımı, sv.I/1, Hazırlayan: Adem Handžić], Sarajevo 2000., s. XXV.
4  A. Handžić, „Konfesionalni sastav stanovništva u Bosni i Hercegovini u prvim stoljećima osmanske vladavine“ [Religious structure of Bosnia’s 
population in the first centuries of the Ottoman rule], Prilozi za orijentalnu filologiju, 42-43/1992-1993; Sarajevo, 1995., s. 134.

Bu tahrir defterini esas alarak, yerleşim yerlerinin gelişme süreçlerini ve konumlarında uğradıkları 
değişimleri takip etmek mümkündür. Şehir mahallelerinde gerçekleştirilen sayım bilgilerinin yanısıra, 
özet halindeki muafnameler de günümüze ulaşmıştır. Muafnameler, şehirde belli başlı yerleşim 
yerlerinin kurulması veya geliştirilmesi yönündeki devlet ihtiyaçları hakkında bilgiler verir. Muafiyet, 
şehirlerin demografik ve ticarî gelişiminde önemli katkılar sağlamış bir olgudur.5 Bu defterde şehrin 
kasaba statüsündeki bölgelerinin keskin sınırlarla işaretlenmiş olduğunu görüyoruz. 

 Defterdeki bilgiler, Bosna Sancağı sınırları içindeki bölgede İslam dininin hangi ölçüde 
yayıldığını da gözler önüne sermektedir. Buna göre, İslamın en yaygın olduğu bölgeler verimli 
tarımsal alanlar, kale ile çevrelenmiş şehirler ve yol kenarındaki yerleşkelerdir. Kilise ve manastırların 
bulunduğu bölgelerde ise Müslüman nüfus yoğunluğu düşüş göstermektedir. Saraybosna Nahiliği’nde 
islamlaşma süreci, bu şehrin bütün eyaletin idarî, kültürel ve ticarî merkezi konumuyla paralel 
olarak işlemiştir. Bu defterin kaydedildiği dönemde Saraybosna’da %96,79 oranında Müslüman ve 
%3,21 oranında gayrimüslim ve Yahudi bulunuyordu. Nüfusun çoğunluğunu yerli halk oluştururken, 
yabancıların sayısı oldukça düşüktü. Şehirdeki nüfus akışı çevre köylerden bölgeye gelen insanlar 
üzerinden gerçekleşiyordu. Saraybosna şehrinin varoşlarındaki gayrimüslim nüfus ile ilgili defterde 
bulunan bir not bunu kanıtlar niteliktedir. Onlar çevre yerleşimlerden gelmiş olup, adı geçen Varoş’ta 
mukimdirler ve zanaatkarlıkla uğraşırlar.  Buraya komşu köylerden gelmişlerdir ve teba vergilerini 
sipahilere vermişlerdir. Burada yalnızca resm-i duhan ödemektedirler. 6     

 Bu defterdeki vakıf kayıtlarının da önemini belirtmek isterim. Bilindiği üzere, vakıflar 
Bosna’da şehir yerleşimlerinin oluşum ve gelişiminde yadsınamaz bir rol oynamışlardır. Vakıflarla 
ilgili araştırmalarda birincil kaynak olan vakıfnamelerin bir çoğunun günümüze ulaşmamış olması 
sebebiyle, vakıfnamelerin özet bir muhtevası şeklinde ortaya çıkan defterdeki kayıtlar çoğu zaman bir 
vakıf hakkındaki yegane kaynaklar olmaktadırlar. Osmanlı idaresi sırasında Bosna’da kurulan vakıf  
sayısını göz önünde bulundurursak, elimize ulaşan vakıfname sayısı çok düşüktür. Az sayıda orijinal 
nüshanın yanısıra, bazı vakıfnamelere kadı sicil kayıtlarında rastlamaktayız. Bugüne kadar yapılan 
araştırmalar, XV. ve XVI. yüzyılda Saraybosna bölgesine ait yalnızca 10 civarında vakıfname kaldığını 
göstermiştir. Oysa Saraybosna’da yaklaşık 100 kadar vakıf kayıtlıdır. Bosna Hersek’in tamamına 
baktığımızda, elimizde XVI. yüzyıla ait yalnızca 18 vakıfname mevcuttur. Belirtilen kayıtlarda ise 
184 vakıf hakkında bilgiler bulunmaktadır.  Vakıfların başlangıç aşaması ile ilgili bilgilerin bulunduğu 
vakıfnamelerin aksine, defterlerde vakıfta meydana gelen değişiklikler kayıtlıdır, yani, o yıl itibariyle 
vakıfın durumu kayıt altına alınmaktadır. Bu vakıflar arasında, Gazi Hüsrev Bey ve eşi Şahdidar’ın 
vakfından başlayarak, İskender Paşa, Yahya Paşa, İsa Bey, Firuz Bey, Sinan Bey vakfı gibi Bosna’nın 
en önemli ve en büyük vakıflarına ait kayıtlar olduğu gibi, en büyük çoğunluğu oluşturan daha küçük 
vakıflar hakkında da kayıtlar mevcuttur. 

 Bosna Sancağı’nın 1604 yılına ait tapu tahrir defteri Boşnakça’ya çevrilmiş, böylece bu önemli 
tarihî kaynak, Osmanlıca bilmeyen araştırmacıların da kullanımına açılmıştır. 7 Şarkiyat Enstitüsü 
çalışanları bu belgeleri okuyup, deşifre edebilen sayılı uzmanlardandır. Bu nedenle, defterin Boşnakça 
versiyonu, orijinal belgelere ve güvenilir bilgilere dayanması gereken Bosna tarihinin araştırılmasında 
ciddi bir kaynak değeri taşımaktadır.  Bosna Sancağı’nın 1604 tarihli bu tapu tahrir defterinden 
yararlanılarak, ülke tarihinin bu döneminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olan çok sayıda çalışma 
ortaya konmuştur. 

 

5  A. Handžić, „Značaj muafijeta u razvitku gradskih naselja u Bosni u XVI vijeku“ [XVI yüzyılda Bosna şehirlerinin gelişiminde muafiyetin 
önemi], Bosna Araştırmaları, Istanbul 1994., s. 158.
6  Ankara, TK No 477, fo. 33.
7 Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, sv.I/1, I/2, II, III. Obradili: Adem Handžić, Snježana Buzov, Amina Kupusović [1604 
tarihli Bosna Sancağı detaylı nüfus sayımı, I/1, I/2, II. III. Hazırlayanlar: Adem Handžić, Snježana Buzov, Amina Kupusović], Boşnak Enstitüsü 
Zurich-Saraybosna Bölümü, Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü (Monumenta Turcica Historiam Slavorum Meridionalium Illustrantia, Seri II, 
DEFTERLER), Saraybosna 2000.
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Türkiye’de son on yıldır demokrasi, bilim ve kültür anlayışı alanında ciddi bir zihniyet değişimi 
yaşanmaktadır. Bu değişim Cumhuriyet döneminin en mühim ve en dikkat çekici gelişmesi ve 
en doğru ifadesi ile Türk milletinin kaderine yön verecek tam bir tekâmül hamlesidir. 

 Türkiye modernleşme uğrunda değişik tarihi seyirlerden geçti. Tanzimat ve meşrutiyet, 
imparatorluk yapısı ve kültürel çerçevesi içerisinde ayakta kalabilmek için bütün kurumları ile devleti 
dönüştürmek hamleleri idi. Cumhuriyet ise sadece devleti ve kurumları değil, topyekun toplumu 
dönüştürmeyi amaçlıyordu. Ancak Cumhuriyetin değişme ve modernleşme planı toplumun tarihi 
ve kültürel temellerini inkâr eden bir yaklaşım sergiliyordu. Onun modernleşme projesi bir toplum 
mühendisliği projesi idi ve belirli formatta “homo cumhuriyetikus” yetiştirmeye yönelikti. Bu tek tip 
bireylerden meydana gelen homojen bir toplum tasavvuru, tarihe, sosyolojiye ve en önemlisi insanın 
yaratılış fıtratına aykırı idi. Toplum bu projeye olumsuz tepkiler verdiği zaman gericilikle suçlandı.  
Tarihe ideolojik açıdan bakıldı ve yakın tarih başta olmak üzere bütün Osmanlı tarihi ideolojik 
kaygılara göre kurgulanmaya çalışıldı. Osmanlı Devleti’nin bütün farklı gruplara tesamuh ve tevazu 
içerisinde yaklaşma siyaseti yerine içe kapanan, çekingen ve hoşgörüsüz politikalar hâkim oldu. 
Osmanlı devrinin heybetli ve evrensel ideolojisi yerine anlamsız hedefler konuldu. Tam manâsıyla bir 
ölçek küçültmesi yapıldı ve zihniyet daralması meydana geldi.

Maalesef bu ölçek küçültme ve zihniyet daralmasından bütün cumhuriyet bürokrasisi gibi arşiv 
bürokrasisi de nasibini aldı. Araştırmacılara konulan gereksiz tahditler ve bazı arşivlere konulan 
yasaklar yıllarca sürdürüldü. Tarihten ve Osmanlı’nın heybetinden korkan yasakçı zihniyet dolaylı 
olarak Osmanlı tarihi araştırmalarına olumsuz bir surette etkilemiş oldu.

Bu bildirimde 1979 yılından beri Osmanlı arşivlerinde araştırma yapan bir tarihçi olarak 
şahsımın ve araştırmacıların karşılaştığı bazı problemler ile bu problemlere yol açan zihniyet dünyası 
tahlil edilmeye çalışılacak ve son yıllarda meydana gelen zihniyet değişiminin müsbet yönleri ile 
mukayeseler yapılarak değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL
Pamukkale Üniversitesi / TÜRKİYE

TÜRKİYE’DE  DEMOKRASİ, BİLİM VE KÜLTÜR ALANINDAKİ ZİHNİYET 
DEĞİŞİMİ VE TÜRK ARŞİVCİLİĞİNE YANSIMALARI
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Osmanlı devri tarih ve kültürünün tabii mirasçısı olan Türkiye’nin arşivlerini modernleştirmesi 
ve araştırmacılara zorluk çıkaran değil, kolaylıklar sağlayan yaklaşımı, imparatorluk döneminde 
kazandığımız hoşgörü, tevazu, vakar ve azamet siyasetine tekrar sahip çıkmak olacaktır, görüşündeyim.

Bugünlerde bazıları “Osmanlı geri mi geliyor?” tartışması yapıyor. Şüphesiz Osmanlı geri 
gelmiyor ve Osmanlı imparatorluğunun yeniden ihyâ edilme ihtimali yoktur. Çünkü tarihte bir olayı 
tekrar yaşamak mümkün değildir, eski deyimle tarih tekerrür etmez. Ama cumhuriyet baba ocağına 
dönüyor, diyebiliriz.

Cumhuriyet dönemi yukarıda belirttiğimiz gibi esaslı bir çap küçültmedir. Yani Cumhuriyeti 
kuran nesil Osmanlı’nın heybetli ve evrensel iddialarından vazgeçmiştir. 1920’lerde Millî Mücadele 
başarıya ulaştığı sıralarda Osmanlı siyasetini sürdürmek maddeten de imkânsızdı. Bundan dolayı 
hilâfet başta olmak üzere cihanşümûl Osmanlı kurumları tasfiye edildi. Cumhuriyeti kuranlar manevî 
olarak da Osmanlı iddialarını devam ettirecek durumda değillerdi. Doksanüç mağlubiyetinden 
başlayarak, Trablusgarb, Balkan bozgunu ve en son Birinci dünya savaşında alınan yenilgiler moral 
değerleri sıfırlamıştı. Aydınların çoğu bağımsız bir devlet olarak ayakta kalabileceğimize dair inancını 
dahi yitirmişti. Batı’nın her alandaki üstünlüğü karşısında nefsine olan güveni kaybetmiş, aşağılık 
kompleksi içerisinde, pozitivist ve ateist bir eğitim sürecinden geçmiş cumhuriyet nesli çareyi geçmişi 
inkârda buldu ve redd-i miras etti. 

Osmanlıyı ve dinî değerleri hatırlatacak her şey yok sayıldı veya yok edilmeye çalışıldı1.  
Toplumu rasyonelleştirmek uğruna manevî değerler tahrip edildi. Sosyolojik gerçekler göz ardı edilerek 
toplumu laik reformlarla kısa sürede dönüştürmek faaliyetine girişildi ve bir nev-i şahsına münhasır 
insan tipi, bir homo cumhuriyetikus yetiştirilmeye çalışıldı. Yakın tarih bu çerçevede kurgulanarak 
Türk milletinin son 900 yıllık tarihi yok farz edildi. Orta Asya Türk tarihi efsaneleştirilmeye çalışıldı. 
Alman ırkçılığının etkisiyle orijinal bir Türk ırkı arayışına girişildi. Elmacık kemikleri çıkık, şakakları 
şöyle, çenesi böyle gibi Türk tipi tanımlanmaya çalışıldı. Zeki Velidî Togan Birinci Türk Kongresinde 
bu yapılanların gerçeklerle bağdaşmadığını izah etmeye çalışması bir işe yaramadı. Bu büyük tarihçi 
ve âlim Türkiye’den kaçmak zorunda kaldı. Çünkü yeni rejimin efendilerinin gerçeklere değil, 
methiyelere ihtiyacı vardı. İnanmayanlar Birinci Türk Tarih Kongresindeki bildirileri okusunlar. 

Devr-i dilârâyı demokraside insanlar okumaya, araştırmaya ve gerçekleri keşfetmeye başladılar. 
Okullarda verilen resmî tarih insanları tatmin etmedi ve sorular sorulmaya başlandı. 1945’lerden itibaren 
Atatürkçülük adı altında bir ideoloji inşa edilmeye başlandı. 1960 darbecileri bunu resmîleştirdiler. 
Bunun doğru olmadığını Atatürk’ün bir ideolog olmadığını her devlet kurucusunun illa bir ideoloji 
icad etmesi gerekmediğini söyleyenler cezalandırıldı. 

2000’li yıllarda Türkiye’nin ekonomik bakımdan kalkınması, toplumun demokrasinin hazzını 
tatması ve aydınların seksen küsur yıldır sürdürülen paradigmayı sorgulamaya başlaması tarihe 
yeniden bakmayı gündeme getirdi. Bazı TV programları ve diziler Osmanlı tarihine karşı ilgiyi 
arttırdı. Eskiden tarihçilerin yazdıkları dar bir çevre içerisinde okunur ve bilinirdi. Oysa günümüzde 
uzman olmayan sıradan insanlar bile Osmanlı olgusunun farkına varmaya başladı. Yaşadığı çağı 
kendisine göre yorumlamış ve kendine göre bir sistem kurmuş olan Osmanlı imparatorluğu geniş bir 
coğrafya üzerinde uzun süre hüküm sürmüş ve 1453’lerden 1700’lere kadar 250 sene zirvede kalmış, 
bir süper güç olarak eski dünyanın belirleyici bir gücü olmuştu. Barış içerisinde bir dünya ideali ortaya 
koymuş, orijinal bir medeniyet nizamı meydana çıkmıştı. İmparatorluk coğrafyası içerisinde yer alan 
birbirinden farklı onlarca toplumu yüzlerce sene barış içerisinde yaşatabilmek kolay bir başarı değildi. 
1 28 Mayıs 1927’de çıkarılan ve “Türkiye cumhuriyeti dahilinde bulunan bilumum mebanii resmiye ve milliye üzerindeki tuğra ve methiyelerin 
kaldırılması hakkında kanun” adını taşıyan 1057 sayılı kanun Osmanlı ve tarih düşmanlığının somut belgesi olup halen yürürlüktedir. Bu kanun 
gereğince Osmanlı dönemine ait pek çok kitabe kazınmış, eski yazılı kitaplar imha edilmiş ve pek çok padişah tuğrası kazınarak yerine T.C 
yazılmıştır. Bunlara en bariz örnek bugün İstanbul Üniversitesi’nin giriş kapısı olan eski Harbiye Nezareti’nin üstündeki T.C kısaltmasıdır. 
Evvelce bunun yerinde tuğra vardı. Altında eski yazı ile halen “Dâire-i umûr-i askeriye” ibaresi yer almaktadır. Aynı şekilde Çanakkale’deki 
Çimenlik kalesinde yer alan Sultan Abdülaziz’e ait tamir kitabeleri İngilizler tarafından değil, cumhuriyet dönemindeki işgüzar kimseler 
tarafından keski ile tek tek kazınmıştır.

Sonra kendisine Devleti-i Aliyye-i ebed-müddet diyen bu imparatorluk İslâm’ın ikinci yükselişiydi. 
Batı’nın sanayi devrimi ve topyekun üzerine çullanması karşısında direnememiş ve 150-200 yıl süren 
bir direnişten sonra yıkılmıştı. 

Cumhuriyet tahrip edilen muazzam Osmanlı çınarının köklerinden fışkırmış bir fidandı. Fakat 
o bu kökleri inkârdan geliyor ve redd-i miras ediyordu. Bu redd-i miras o raddeye vardı ki, Osmanlı 
devrinin tarihi ve kültürel mirası tamamen yok sayıldı. Bir benzetme yapacak olursak, Cumhuriyet baba 
ocağına küsmüş toy, cahil ve şuursuz bir delikanlıya benziyor. Babasına kızmış, onu gerici buluyor, 
onun dilini, kıyafetini, şiirini ve Osmanlı ağırbaşlılığını beğenmiyor. Çağdaş uygarlık seviyesinin 
üstüne çıkmak gibi sığ bir ideali benimsemiş, Osmanlı atasının heybetli iddiaları ona ağır geliyor. Bu 
cihanşümûl ve heybetli iddialar ve gâyeler karşısında kendisini dedesinin paltosunu giymiş bir çocuk 
gibi hissediyor ve ürküyor. Kendisini çağdaş, ilerici, modern vs. gibi hiçbir değer ve kıymet ifade 
etmeyen sıfatlarla niteliyor. Kısacası bir kimlik bunalımı yaşıyor. Kendisine öğretilen karmakarışık ve 
çarpık tarih bilgisi kimliğini tanımlamaya yetmiyor. Bazen atalarının yaptıkları ile övünüyor, bazen de 
onu kötülüyor, yeri geliyor hakaret ediyor ve reddediyor.

Ama onu başkaları daha iyi tanıyor. Fransa devlet başkanı De Gaulle ona, “Siz Bâki gibi şâirler 
yetiştirmiş bir milletsiniz” diyor. İngiltere başbakanı, “İngiltere ile Türkiye ortak yönlere sahiptir; ikisi 
de imparatorluk yönetmiş milletlerdir”, diyor.  O ise kendini bir Yunanistan ve Bulgaristan gibi bir 
Balkan devleti zannediyor.

1987 yılında Başbakan olan rahmetli Turgut Özal, Yunanistan’ı ziyaret ediyordu. Protokol 
yemeğindeki konuşmasında, konuşma metninden bir paragrafı atladı. Atladığı paragrafta, Türkiye 
ve Yunanistan’ın ortak tarihî geçmişe sahip olduklarından ve ikisinin de Osmanlı İmparatorluğu’na 
karşı mücadele ederek bağımsızlığına kavuştuğundan söz ediliyordu. Özal bu paragrafı okumadı ama 
metin yabancı dillere çevrilmiş ve bütün dünya basınına dağıtılmıştı. Bu husus ziyaretin yapıldığı 
tarihlerdeki Türk basınında yer aldı. Şüphesiz Özal, bu görüşü paylaşmıyordu ancak konuşma metnini 
hazırlayan dış işlerindeki danışmanlarının görüşü buydu! Yani Dışişleri Bakanlığındaki bürokrat-
aydınlar Türkiye’yi Yunanistan gibi bir Balkan ülkesi olarak görmekteydiler2. 

Batı, Şark meselesi diyerek Osmanlı’nın uzun süren direnişini kırdı ve onu hasta adam ilan ederek 
moralini bozdu ve manevî olarak çökertti. Sonunda bu muazzam medeniyet çınarını tamamen tahrip 
etti. Fakat onun köklerinden bir dal fışkırmasına engel olamadı. Bu dal başlangıçta cılız görünüyor 
ve gelişme vaat etmiyordu. Ona, sen yepyeni bir ağaçsın dediler. O da 90 yıldır kendisini bir akasya 
zannediyor. Beslendiği kökleri araştırmaya yanaşmadı bile. Fakat bu ağaç gürleştikçe akasya 
olmadığının farkına varmaya başladı.

Şimdi bu 90’ına yaklaşmış delikanlı kendisinin bir Balkan devleti olmadığını, akasya olmadığını, 
derinlere inen Osmanlı çınarının köklerinden beslendiğini anlamaya, Osmanlı atalarının muazzam 
mirasının tek varisinin kendisi olduğunu kavramaya başladı. Bir gün baba ocağına dönecek ve 
atasından kalan tarihî ve kültürel mirasa sahip çıkacak. Ekonomi tahsili gördüğü, ilim ve teknolojinin 
hikmetini öğrendiği için maddi meseleleri çözümlemesi zor olmayacak. Kendine güven kazandıktan 
sonra dünyaya yepyeni bir gözle bakacak. Dev bir çınar olmanın heyecanı ile güçlenen cumhuriyet 
çevresine gölge salmaya başladı. Bunun emareleri görülmeye başlandı. 

Ama önce çap küçültme döneminin zihniyetinden arınması gerekiyor. İttihat ve Terakki ile 
başlayan homojen bir toplum yaratma yanlışlığından vazgeçmek ve çevremizdeki toplumlarla iyi 
ilişkiler kurmak gerekiyor. İttihatçıların ortaya çıkardığı Ermeni meselesi ile Cumhuriyetin kendi 
yarattığı Kürt meselesini çözmek gerekiyor. Ermeni meselesinde İttihatçı çetenin yaptıklarının bütün 
Türk milletine mal edilmesinin yanlışlığını ortaya koymak lazım gelmektedir. Unutmayalım ki 
İttihatçılar seçimle işbaşına gelmediler. Enver Paşa’nın 23 Ocak 1913’te Bâbıâlî’yi basıp Sadarazam 
Kâmil Paşa’nın kafasına silah dayayarak istifa ettirmesinden sonra İttihat ve Terakki diktatörlüğü 

2 Bu konuyu Tarihçi Gözüyle Olaylar ve Türkiye (Isparta 1999,s.  69) adlı kitabımda “Tarih Şuuru” başlığı altında makale olarak yazmıştım.
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kuruldu. Tehcir konusunda da alınan kararlardan da ne padişahın, ne meclisin, ne birkaç üyesi hariç 
hükûmetin ne milletin haberi vardı. Mustafa Kemal Paşa 1926’da İttihatçılarla hesaplaştı ve kadro 
olarak onlara tasfiye etti ama zihniyet aynen devam etti. 

İttihatçılık zihniyet olarak Türk milletine yakışmayacak bir ölçek küçültmedir. Nitekim İttihatçılar 
önce Tanzimatçıları kötülemekle işe başladılar. Tanzimatçılar imparatorluk siyasetini Batılılaşarak 
devam ettirmek arzusunda idiler. Arapça, Farsça gibi doğu dillerini, Fransızca ve İngilizce gibi batı 
dillerini bilen çaplı adamlardı. İçlerinden Mustafa Reşid Paşa, Âlî Paşa, Fuad Paşa gibi deha çapında 
devlet adamları çıktı. Sultan II. Abdülhamid Tanzimat siyasetini devam ettirdi. İttihatçılar Abdülhamid’i 
kıyasıya eleştirdiler ve daha iyi yapacakları iddiasıyla darbe ile iktidarı ele geçirdiler. Önce ittihad-ı 
anâsır politikasını ortaya attılar. Bunun pratikte bir işe yaramadığını görünce bocaladılar ve sonunda 
dar bir milliyetçilik görüşüne saplanıp kaldılar. Homojen bir millet ve ülke yaratma sevdasına düştüler. 
Ermeni tehciri bu politikanın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

Cumhuriyet döneminde İttihatçı siyaset devam ettirildi. Zannedildiği gibi İttihat ve Terakki’nin 
ideoloğu sayılan Ziya Gökalp’in görüşleri istikametinde politikalar üretilmedi. Tam tersine Abdullah 
Cevdet’in zihniyeti çerçevesinde bir siyaset takip edildiğini yakınlarda tarihçi Şükrü Hanioğlu ortaya 
koydu3. Cumhuriyet döneminde Alman ırkçılığın tesiri ile ülke içerisindeki azınlıklar hedef alındı. 
1930’larda Trakya’daki Yahudilere yapılanlar, Varlık vergisi faciası hep bu ırkçı etkinin eseridir. 

1937-38’lerde Dersim hadisesinin ise savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Açıkça bir vilayet 
halkına karşı yargısız infaz yapılmıştır. Çok partili rejime geçilince Kürt meselesi konusu demokratik 
çerçevede çözümlenebilecekti. Ama 1960 darbesi bu konunun demokrasi prensipleri çerçevesinde 
çözümüne engel oldu. 1960 darbecilerinden Numan Esin, bir grup ihtilal komitesi üyesi arkadaşıyla, 
Yassıada’ya darbeyle devirdikleri ve hapsettikleri Başbakan Menderes’le görüşmeye gidiyor ve ona 
Kürt meselesi konusunda nasıl bir çözüm düşündüklerini soruyor. Menderes de “Bizim çözümümüz 
demokrasiydi. Halka vereceğimiz serbestlikle bu işe bir çözüm geleceği kanaatindeydik. O yönde 
hareket ettik. Böylece, halkı yönetime ve ülkeye bağlama yolunu seçtik” diyor4. Ama 1960 darbecileri 
bunun tam tersini yaptılar. Sivas’ta Kürt ileri gelenleri için toplama kampı kurdular. Yedinci yüzyıldan 
beri Anadolu’da varlıkları bilinen bir toplumun kimliğini, bu kimliğin adını ve hatta kendisini yok 
sayarak meseleyi halledeceklerini zannettiler. Bugün PKK bu yanlış ve jakoben siyasetin eseridir.  

Homojen bir toplum, bir homo cumhuriyetikus yaratma düşüncesinin en vahim yanlışı ise toplumun 
Müslüman kimliğini yok farz etmekti. Türk milletinin kimliğinin en önemli unsuru İslâmiyetti. Onu 
âdetâ bu kimliğinden sıyırıp çıkarmak gibi bir işe teşebbüs edildi. Yeri geldi ezanı yasaklandı, yeri geldi 
câmileri kapatıldı, yeri geldi tarikatları kapatıldı. Cemaati dağıtıldı. Kıyafeti yasaklandı. Vakıfları ve 
dernekleri kapatıldı. Ondan sonra bir de deniyor ki, Türkiye’de Hıristiyan misyonerleri Hıristiyanlık 
propagandası yapıyor. Şikâyet edenler, dindar, muhafazakâr vs. çevreler değil. Toplumu Müslüman 
kimliğinden soyundurup laik bir toplum yaratmak isteyenler. Tam Nasreddin Hocalık bir durum. 
Hoca’nın meşhur, “Taşları bağlamışlar, köpekleri salıvermişler”, sözünü isbat ediyorlar. Müslüman 
çoğunluğun kendi kimliğini muhafaza edecek ve onu devam ettirecek unsurları yasakla, elinden al, 
ondan sonra Hıristiyan misyonerlerinden şikâyet et.

Şimdi Cumhuriyet nesilleri tarihini yeniden okumak ve kimliğini yeniden belirlemek zorunda 
oldukları bir noktada bulunuyor. Demokrasi ve özgürlük bu kimliği serbestçe tayin etmede ona en çok 
yardımcı bir unsurdur. Demokrasi ve özgürlüğün olmadığı bir rejimde ona kendi kimliğini belirleme 
şansı tanınmayacak, geçmişte olduğu gibi ona bir kimlik empoze edilecektir. Bu sebeple demokrasiyi 
hassasiyetle korunması gereken en önemli değer olarak görmemiz lazım geliyor.

Şimdi Türkiye’deki zihniyet değişimi ve Türk arşivciliğine yansılamaları konusuna geliyorum. 
Osmanlı arşivlerine ilk gidişim 1979 yılı idi. Lisans tezimle ilgili bir şeyler bulurum, diye gitmiştim. 

3 Şükrü Hanioğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyete Zihniyet, Siyaset ve Tarih, İstanbul 2006. 
4 Numan Esin, Devrim ve Demokrasi Bir 27 Mayısçının Anıları, 2. baskı, İstanbul 2005, 158.

Büyük ölçüde de arşivi merak ediyordum. Bir iki günlük bir çalışma zamanı içerisinde arşivinin 
katalog sistemini bile anlayamadım. O zaman arşiv vilayetin arkasında küçük ve eski bir binada idi. 
Daha sonra yüksek lisans ve doktora tezimle ilgili belgeler bulmak amacıyla birçok defalar gittim. 
Rahmetli Veli (Tola) Bey güler yüzlü, yardımcı olmaya çalışan bir adamdı.  Fakat arşiv mevzuatı bir 
belaydı. Hani ironik bir söz var, “Türkiye kalkınacak ama, mevzuat müsait değil”, şeklinde. Arşiv 
mevzuatı da onun gibi bir şeydi. Araştırma serbestti ve ama mevzuat müsait değildi. Hele benim gibi 
taşradan gelen ve zamanı sınırlı olan araştırıcılar için bir işkence idi. Günde 5 defter ve 10 belgeden 
fazla  isteyemezsin. Beş defterden 3’ü ya gelir ya gelmez. Ya bakımdadır, ya defter çürüktür, ya da bir 
başka araştırmacının üstündedir. Alacağın fotokopi defterin % 10’u geçemez. Birbirini takip eden 10 
sayfanın fotokopisini alamazsın vs. 

Bir Mühimme defterini transkribe edip yayınlamaya karar verdim. Doğrusu arşiv mevzuatı 
karşısında yaptığım tam bir kahramanlıktır. Defterin fotokopisini nasıl alacaksın? Hileye baş vurduk. 
O sırada Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde görev yapıyorum. Bütün yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerimi seferber ettim her birine çeşitli araştırma konuları verip ve 44 nolu mühimmeden fotokopi 
aldırıyorum. Arşive yanımda 8-10 öğrencimle gidiyorum. Bazı arşiv uzmanları duruma kavradılar. Her 
talebime mevzuatla karşı çıkıyorlar. Bir seferinde defter ve belge talep formum geri geldi. Aynen şöyle 
yazıyor: “Talep ettiğiniz defterdeki belgelerin özetlerini ve neden talep ettiğinizi yazınız”. Tam bir 
mizah şaheseri ve tabii ki Çin işkencesi. Görmediğim defterdeki belgelerin özetlerini nasıl yazacağım? 

O yıllarda arşivlerden fotokopi almak bir kahramanlık. Kimi bir hemşehrisi vardır o yolla almıştır. 
Kimi genel müdürü veya daire başkanını tanıyordur, o vasıta ile almıştır, hava atar. Şimdi ismini 
vermeyeyim, bir arkadaşım, “Valla dedi, ben arşive giderken beş on kilo Konya şekeri götürdüm, onu 
memurlara dağıttım, bana defterin tamamının fotokopisini verdiler”,  dedi. Gıpta ediyorum. Acaba 
ben de Samsundayım ya, fındık filan mı götürsem? Ama beceremem ki. Onu dağıtmak da bir hüner.

 Tapu Kadastro Arşivi’nde çalışıyorum. O zaman Kuyud-ı kadime Meclisin karşısındaki binada. 
Arşiv memurlarının da oturduğu bir odada bir masa birkaç sandalye var, orada çalışıyoruz. Zamanım 
sınırlı. Tapu Kadastro Arşivi’nde fotokopi külliyen yasak. Bir defterin ilk iki sayfasının fotokopisini 
belki verirler. Benim bir defteri kopya etmem lazım. Öğleyin memurlar yemeğe çıkıyorlar. Odayı 
kilitleyecekler. Yahu kardeşim dedim, benim bu defteri bitirmem lazım. Odayı dedim üzerime 
kilitleyin, ben çalışmaya devam edeyim. Sağ olsun kabul ettiler. Ben yemek saatinde, kapı üzerime 
kilitli çalışmaya devam ettim. 

Yıllar sonra artık arşiv mevzuatında düzelme ve iyileşmeler var; tapu kadastro fotokopi vermeye 
başlamış. Sinop defterlerinden bazı sayfaların fotokopisini istiyorum. Daire başkanı bir uzmana 
soruyor. O da kendisine belgelerin bekçiliği rolünü biçtiği için fotokopi verilmesini önlemek için 
yeni bir mevzuat maddesi buluyor. “Efendim bu defterlerde gayri Müslimler var…” . İtiraz ediyorum; 
pek çok defterde gayrimüslimler var. Hem Başbakanlık Arşivi’nde serbest olan şey Tapu Kadastro 
Arşivi’nde niye yasak?

Evet, maalesef, yıllarca Tapu Kadastro Arşivi’ndeki defterler üzerinde özel olarak seçilmiş, 
imtiyazlı, vatanperver(!) tarihçiler çalıştılar. Defterleri transkribe edip telif ücretlerini aldılar. Tabii 
defterden birer nüsha fotokopi de aldılar ve kendi arkadaşlarına el altından dağıttılar. Hatta bunlardan 
biri benim gibi vatan haini(!) tarihçilerin eline de geçti. Bazı yörelerin defterlerini araştırıcılara 
kapattılar. Yasağı da askerler üzerinden savundular. Efendim askerler yasakladı. Aynı defterlerin 
İstanbul Başbakanlık Arşivi’ndeki önceki tahrirlere ait olanları serbest, Tapu kadastrodakiler yasak! 
Yahu askerler tahrir defterinden ne anlarlar. İmtiyazlı ve vatansever tarihçiler yasakçı zihniyete destek 
oldular. Çünkü imtiyazları sona erecek, gelir kapıları kapanacaktı.  Keçecizâde İzzzet Molla boşuna 
dememiş:

“Meşhurdur ki fısk ile olmaz cihan harab
Eyler anı, müdahane-i âliman harab”.
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Bugün arşivlerimizdeki çalışma mevzuatının düzeldiğini, araştırıcıların çalışmalarını kolaylaştırıcı 
düzenlemeler yapıldığı gördükçe geçen yıllarıma hayıflanıyorum. Her şeye “yasak hemşerim” mantığı 
ile karşı çıkan zihniyetin değişmesi şüphesiz kolay değil. Bu değişim Türkiye’deki zihniyet değişimi 
ile paralellik arz ediyor. Bu değişimin mimarı rahmetli Turgut Özal olmuştur. İlk defa onun talimatı 
ile arşivler konusunda yatırımlar yapılmış ve İstanbul’daki Başbakanlık Arşivi’ne yüzlerce uzman 
alınmıştı. Maalesef bu uzmanların özlük hakları konusunda yıllarca bir çalışma yapılmadığı için 
birçoğu üniversitelere geçtiler. 

Arşiv memurları ve uzmanları bekçi zihniyetinden kurtulmak zorundadır. Onlar sahip oldukları 
imparatorluk çağının belgelerinin deşifre olması, tarihçilerce incelenmesi için her türlü kolaylığı 
sağlamaları gerekir. Birbirinden farklı inançlara mensup, farklı dilleri konuşan, farklı toplumları 
yüzlerce yıl aynı çatı altında barış içinde yaşatmaya çalışmış bir imparatorluğun varislerinin bir tahrir 
defterinde gayri müslim isimleri var diye onu yasaklamaya kalkması cumhuriyet döneminde ortaya 
çıkan çap ve ölçek küçültmenin bir tezahürüdür.

Günümüzde Avrupa ve Amerikalı tarihçiler, Balkan ve Arap tarihçileri ve hatta Japon tarihçileri 
Osmanlı medeniyeti üzerinde pek çok çalışmalar yaptılar. Bu çalışmalarda Osmanlıların Türk 
milletinin yüzünü karartacak hiçbir icraatının olmadığı bilakis, barış içerisinde bir dünya ideali için 
var gücüyle çalıştıkları ortaya kondu. Osmanlı tevazu, tesamuh ve vakarının Osmanlı kültür mirasının 
tabii varisi olan Türk milleti için bir iftihar vesilesi olması gerekir. Tam tersine imparatorluğu yıkan 
İttihat ve Terakki zihniyetinin Türk milletinin yüzünü karartacak fiiller irtikâp ettiği ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Bugün Türkiye hala onların günahlarının ve hatalarının sıkıntılarını yaşamaktadır.

Bu sıkıntıları aşmak yine tarih içerisinde teşekkül etmiş tevazu, hoşgörü, ağırbaşlılık ve kendine 
güven anlayışına sahip olmakla mümkün olabilecektir kanaatindeyim.

ÖZET
Günümüzde hem gelişmiş ülkelerde, hem de Türkiye’de bilgi ve belge yönetimi kavramı 

bugüne kadar görülmemiş ölçüde duyulmaya başlamış, yazılı ve sözlü medyada en çok kullanılan 
sözcükler arasına girmiştir. Bilgi belge yönetimine yönelik bu ilgi arşiv alanında da kendisini 
göstermiş, arşiv çalışmalarındaki derinleşme, teknolojinin getirdiği farklı yaklaşımlar, arşiv eğitiminin 
yeniden yorumlanmasını gerektirmiştir. Yurt dışında konuyla ilgili olarak yazılan makalelerde arşiv 
eğitimine yeni boyutlar kazandıracak araştırmalar, incelemeler, öneriler ve uygulamalar tanıtılmakta, 
bu gelişmelerin eğitim programlarına nasıl yansıtılacağı tartışılmaktadır. Ülkemizin gerek arşiv 
eğitiminde, gerekse arşivsel çalışmalarda daha yeterli, daha verimli olabilmesi için gelişmelerin 
izlenmesi, ihtiyaca yönelik bilgilerin toplanması, hatta yeni rotalar çizilmesi yerinde olacaktır.

Anahtar Sözcükler: Arşiv eğitimi, arşivsel çevre, yeni yaklaşımlar

ABSTRACT
Today archival studies as well as information and records management  are the ones which are 

most rapidly expanding,interdisciplinary and mıltimethodological areas of  research both in developed 
countries and in Turkey.This paper is a short review of the new trends in these subjects,in order to offer 
some advices to our library schools.

 Key Words: Archival education, archival environment, new approaches
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GİRİŞ
Arşivler de diğer bütün kurumlar gibi yapılandırılmış kuruluşlar olduğundan genellikle bulunduğu 

yerin o zamana kadar kabul edilmiş arşivsel ilkeleri ve uygulamaları doğrultusunda işler. Gerek 
hükümetlerin politikaları, gerekse akademik çevreler ve benzeri kurumların temsil ettiği tarihi - kültürel 
ilişkiler ve iktisadi sistemlerden doğan gereklilikler arşiv konularını şekillendirmiştir. Bugünün değişen 
koşulları, kütüphanecilik ve bilgi bilim programlarında yetişen arşivcilerin eğitimindeki amaçlar ve 
etkilerle ilgili olarak ele alınması gereken önemli hususların gündeme gelmesini zorunlu kılmaktadır.

Amerika, İngiltere ve Türkiye’de Arşivcilik ve Arşiv Eğitimi

Resim1: Washington Ulusal Arşivi

Resmi arşiv eğitimi 18.yüzyıl başlarında Naples Bologna’da ve en bariz olarak da 1821’de Paris’te 
Ecole des Chartes’de başladı. 1911 yılında Waldo Gifford Leland American Historical Association 
tarafından organize edilen kongrede ilk kez bir araya gelen arşivcilerin, herkesin arşivci olabileceğine 
ilişkin yaygın kanının aksine, konunun eğitim gerektirdiğine ve bu sürecin de kütüphanecilerin 
gelişimine paralel yürümesi gerektiğine karar verdiklerini anlatır.(Leland,1911,s.348)Amerika’da  ayrı 
bir mesleki arşiv alanının gelişimi 1934’de Ulusal Arşiv’in,1936’da da 1884 yılında kurumsallaşan 
American Historical Association’a bağlı Amerikan Arşivciler Derneği’nin kurulması ile resmiyet 
kazandı.(White,2010,s.232)Bu derneğin çatısı altında planlanan arşiv eğitimi arşivciler ve tarihçiler 
arasında, eğitimin uygun konumu,doğası ve sürekliliği ile ilgili olarak bazı tartışmalara sahne oldu 
ise de,1958 yılında Amerikan Arşivciler Derneği’nin Salt Lake City’de yapılan toplantısında arşivsel 
tekniklerin ve ilkelerin kütüphanecik okullarında yapılan eğitime tabi olması gerektiği sonucuna 
varıldı.1960 yılında Amerika’da arşivsel teorinin babası sayılan Theodore Schellenberg Texas 
Üniversitesi Kütüphanecilik Okulu bünyesinde kurulan Arşiv Enstitüsü’nde ders vermeye başlayarak 
yarım yüzyıldır arşiv bilimi ya da arşiv yönetiminin tarih mi yoksa kütüphanecilik ve bilgi bilim 
altında mı yer alacağı tartışmasını sonlandırdı.Ancak Amerika’da 1923’deki Williamson raporu ile 
daha üst düzeyde bir mesleki statüye kavuşan kütüphaneciliğe karşı arşivciliğin mesleki gelişiminde 
1970’de Amerikan Arşivcileri Komitesinin raporuna kadar ders programlarında tam teşekküllü bir 
eğitim atağının bulunmadığı söylenebilir (Tibbo, 2006,s. 232).

             
Resim2: British Museum

Avrupalı arşivcilerin arşiv eğitimini gözden geçirip, tartışmaya açması son 30 yılla 
sınırlandırılmaktadır. İngiltere’de Ellis ve Greening üniversite düzeyindeki arşiv eğitimi programlarında 
benimsenen yaklaşımların ve süregelen uygulamaların yeterli olmadığını görerek aşağıdaki sınıflamayı 
gündeme getirdiler (Ellis, 2002,s.198):

1. Büyük kütüphanelerle büyük bilgi merkezlerinde hizmet içi eğitim,
2. Ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Orta Avrupa’da öğrencilerin belge bilgisi, mühür 

çalışmaları, şecere uzmanlığı, tarihsel çalışmalar gibi ilgili disiplinler yanında paleografya üzerinde 
eğitildiği Ecole des Chartes kuruldu,(tarihsel yaklaşım)

3. Ondokuzuncu yüzyılın sonlarında ancak daha ziyade yirminci yüzyılda eğitime başlayan arşiv 
okulları belge düzenleme ve belge yönetimi üzerinde yoğunlaştı,(bürokratik yaklaşım)

4. Yirminci yüzyılın başlarında arşiv eğitimi kütüphanecilik okullarında önem kazandı,(yazma 
kütüphaneciliği yaklaşımı)

5. 1970’lerden itibaren enformasyon teknolojisinin getirdiği yeni oluşumlar ve fırsatlar üzerine 
kurulan bütünleşik bilgi tabanlı yaklaşım,

6. 1980’lerden itibaren arşivlere yönelik farkındalık ve yeni standartların ortaya çıkması ile 
gelişen mesleki yaklaşım,

7. Yirminci yüzyılın sonlarında işletme ve yönetsel etkinlikle ilgili yeni düşünce biçimlerinin 
gündeme gelmesi ile belgenin sürekliliği yaklaşımı.

Bugün arşiv dünyasında erişilebilirlik, sorumluluk, savunma, süreklilik, birleşme, tanımlayıcı 
standartlar, dijitalleştirme, elektronik kayıtlar, aleniyet, insan hakları, makro-değerlendirme, metadata, 
prezervasyon, gizlilik, politik baskı, post-sorumluluk, post-modernizm, meslek olarak belge yönetimi 
gibi kavramlar ön plandadır (Nesmith, 2007,s. 8). Ülkemizde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 
1954-1955 yılında “Kütüphanecilik Enstitüsü” adı altında kurulan,1964 yılında “Kütüphanecilik 
Bölümü” adını alan bölüm daha sonraki yıllarda kurulan diğer kütüphanecilik bölümlerinin temelini 
oluşturdu. Amerika’daki arşiv eğitimi atağından 80 yıl sonra 1989-1990 eğitim-öğretim yılında 
kütüphanecilik, dokümantasyon-enformasyon, arşivcilik anabilim dalları bölümün bünyesinde yer 
aldı. Böylece diğer bölümlerde de başlayan üniversite düzeyindeki arşivcilerin ve belge yöneticilerinin 
eğitiminde, yukarıda sayılan kavramlar yeterince yer almasa da, uygulanan programlar arşivcilikte 
önemli bir başlangıçtır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Türkiye’de 
yazma eserler ve önemli arşiv belgeleri konusunda seçkin bilgi merkezlerinden biridir (Karakaş, 
2001,s.143) Böyle bir uygulama alanı bulunan Fakülte’nin bugün adı Bilgi ve Belge Yönetimi olan 
bölümünde arşiv ana bilim dalı kaldırılmış olmasına karşın, arşiv ve belge yönetimine ilişkin derslerle 
lisans ve lisansüstü programlar devam etmektedir. Ancak gerek lisans gerek yüksek lisans düzeyinde 
verilen arşiv eğitiminin yukarıda sayılan anahtar sözcüklerin ışığında hem kuramsal hem de uygulama 
yönünden ele alınarak yenilenmesi gerekir.



710 711

KONGRE BİLDİRİLERİ

Arşiv Dairesi BaşkanlığıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Arşiv Eğitiminde Değişimi Gerektiren Faktörler

Arşiv eğitiminde kapsamlı değişimleri zorlayan en önemli faktör, arşivsel çevrede bu işlerle 
uğraşanların üzerinde çalışmaları gereken kurumsal ve kişisel belgelerde görülen yoğunluk, değişiklik 
ve karmaşadır. Kayıtlı iletişimden doğan değerli belgelerle toplumun yoğun biçimde ilgilendiği 
bir ortamda yaşıyoruz. Bugün ülkemizde yazılı ve basılı tüm iletişim araçlarında daha sıklıkla da 
televizyonlarda bilgi ve belge sözcükleri giderek daha çok duyulmaktadır. Arşiv eğitimi konusu zaman 
içinde farklı yönlerde yoğunlaşmış, örneğin yirminci yüzyılın son çeyreğinde,1970’ler ve 1980’ler 
sıklıkla sorunun belge yönetimi boyutuna eğilmiş, daha önce üretilen belgelerin bakımı ve kullanımı 
üzerinde durulmamıştır. Kanada Manitoba Üniversitesi araştırmacılarından Nesmith’e göre bugünün 
yeni arşiv ortamı ve arşivcilerin bu ortama nasıl karşılık verdiği konusu arşiv eğitiminin gündemindedir. 
Yeni çevre arşiv işinde geniş bir alan, karmaşık bir yapı ve derinlik görülmektedir. Bu gelişme belgeler 
ve arşivleme üzerine çok yoğun bilgiyi gerektirmekte, yukarıda değinildiği gibi üniversitelerdeki 
arşiv bölümlerinde ders veren öğretim elemanlarını entelektüel birikimlerini artırmak ve geliştirmek 
zorunda bırakmaktadır. Ancak eğitimi zorunlu olan konuların genişliği ve eğitim süresinin kısıtlılığı 
dikkate alındığında ders programlarının nasıl şekillendirildiği önem kazanmaktadır. Öğrencilere arşiv 
eğitimi verilmesi ön planda tutulurken belge yönetiminin temel öğelerinin de öğretilmesi, öğrencilerin 
belge yöneticileri ile işbirliği içinde çalışmalarına ve uzmanlaşmalarına olanak verir. Çok yüklenmiş 
bir ders programından kaçınmak için arşivci, belge yöneticisi ya da sadece belgelerle ilgili kayıt tutma 
işlemlerini yapan kişiler yerine, arşivcilik mesleğinin gerektirdiği önceliklere ağırlık vermek gerekir. 
Belge yönetimi kendi gerekliliklerine karşılık verecek, kendisine özgü bir eğitim programına ihtiyaç 
gösteren çok yönlü bir bilim dalıdır. Arşiv eğitimi arşivcilerin ve belge yöneticilerinin etkin işbirliğine 
olanak verecek ölçüde yeterli bir belge yönetimi birikimi içermelidir. Belgelerin uzun dönemli değerleri 
açısından sınıflanması, onların geçmişlerine dayanarak tanımlanması, belgelerin ne kadar değerli 
olduğunun yeni yollarla topluma daha çok hissettirilmesi için kişinin içinde yaşadığı toplumun genel 
tarihini iyi bilmesi, arşiv konusunda geniş bir kültüre ve bilgiye sahip olması, belgelerin olduğu kadar 
kurumların da geçmişi ve arşivleme konularında çok yönlü bir arşiv birikimine sahip olması gerekir 
(Gilliland, 2011,s. 200). Bu birikimin oluşmasını sağlayan eğitim kurumları arşivcilik eğitiminde 
önemli kazanımlar sağlamışlardır. Örneğin Manitoba Üniversitesinde öğrenciler öncelikle tarih 
bölümü öğretim üyelerinden 78 saat tarih dersi alırlar. Bu derste belgelerin oluşumunun, kullanımının 
ve taşıdığı etkinin arkasındaki toplumsal, kurumsal ve şahsi fonksiyonlar, geçmişte ve günümüzdeki 
belge koruma sistemleri, materyal nitelikleri ve belgelerin anlaşılabilirliği üzerinde duruluyor 
(Nesmith, 2007,s. 9). Arşiv eğitimine eski çağlardaki arşiv örneklerinden başlanarak, bilgisayar 
çağına kadar gelinir. Değişen ve gelişen kapsam ve nitelikteki belgelerin örnekleri üzerinde genel 
bir çerçevede yürütülen derslerde konunun ince ayrıntılarından kaçılmaktadır. Öğrencilerin çeşitli 
arşivsel fonksiyonları yerine getirmelerini kolaylaştırmak üzere belgelerle ilgili kapsam bilgisini 
tanımlama ve yorumlama becerilerine sahip olması gerekir. Arşiv uzmanlarının sahip olmaları gereken 
bu kapsam bilgisi yeni arşiv ortamında daha da önemli görülmektedir. Arşiv eğitiminde arşiv işini 
şekillendiren anahtar kavramlar ve gelişmelerin yer alması istenir. Derste çağdaş arşivsel fonksiyonlar-
değerlendirme, tanımlama/düzenleme, referans, arşivlerin programlanması, korunması, yönetimi 
ve etik açıdan denetimi söz konusudur. Belgelerin üzerinde çalışılması, arşiv tarihi, güncel arşivsel 
fonksiyonlar üzerinde durulması, arşiv dersleri programının yeni arşiv ortamına en iyi yanıtı verecek 
anahtar özelliğini, kavramsallıkta odaklanmayı yansıtmaktadır. Yine Nesmith’e göre paradoksal olarak 
arşiv işi, bilgi tabanının çok geniş olması nedeniyle uygulamalı yöntemlere, işyerindeki düzenlemelere, 
çeşitli standartların ayrıntılarına inmeye yönelik bir arşiv eğitimine olanak vermez. Bunlar eğitimin 
temelini oluşturmak için çok değişken, hacimli ve geçici kalmaktadır. Gerçekte bir arşivcinin ihtiyaç 
duyacağı araştırma işinin doğasından esinlenilen sofistike yargılar günlük faaliyetlerde çok gerekli 
olsa da bu işlem ve uygulamalara indirgenemez. Arşiv eğitiminde günlük işlemlerin nasıl yapıldığı 
yerine, hangi fonksiyonların sorumlulukların ve amaçların niçin işlediği önemlidir.

Arşiv Eğitiminin Disiplinlerarası Niteliği
Çağdaş dünyada kuramı, metodolojisi ve uygulaması olan iki dokümanter bilim dalı vardır. 

Bunlardan biri kütüphanecilik bilimi, diğeri de arşiv bilimidir: kütüphanecilik bilginin yayımı amacıyla 
oluşturulan belgelerle ilgilenirken, arşivcilik bilimi faydacıl bir etkinliğin ürünü olarak ortaya çıkan 
belgelerle uğraşır (Karakaş,1998,s. 652). 

Şekil: Arşivciliğin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Ancak  arşivcilik doğası gereği diğer bazı bilim dallarına göre çok daha disiplinlerarası bir 
nitelik taşır. Craig’e göre kütüphaneciler, enformasyon bilimcileri ve belge yöneticilerini kapsayan 
arşivcilik ilişkisi genetik değil, bir araba tekerleği gibi geometriktir; tekerleğin orta noktası kayıt ve 
belgeleri konu alan bilimde düğümlenir. Bu merkezden tekerleğin çubukları gibi tarihe,yönetime, 
enformasyon bilimine ve kütüphane bilimine kollar ayrılır (Craig, 1993,s. 40). Cox da 90’lı yılların 
başlarında yazdığı makalesinde Amerika ve Kanada’da lisansüstü eğitim arşiv bilgisinin doğası gereği 
disiplinlerarası oluğundan söz eder (Cox, 1993,s. 453) Bugün Kuzey Amerika’da arşiv çalışmaları tüm 
dünyadaki benzer okullarla paralel biçimde iSchools olarak adlandırılan okullarda kütüphane ve bilgi 
bilim programları gibi en hızlı gelişen, disiplinlerarası ve çok yöntemli bir alandır. Arşiv araştırmaları 
ve çalışmaları iSchool’larda yürütülürken arşiv eğitimi hem bu okullarda hem de kütüphanecilik 
ve bilgibilim programlarında, arşiv biliminin paradigmatik yansımaları ile daha dar bir çizgide 
sürmektedir (White, 2010,s.231). White makalesinde son zamanlarda yapılan iki araştırma projesine 
dayanarak mesleğe ve araştırmaya yönelik arşiv eğitiminin pedagoji ile birlikte daha yansımalı ve 
kapsamlı arşivsel fikirler, uygulamalar ve araştırmalarda önemli bir rol oynayabileceğini söyler. Bu 
yansıma ve içerik zenginliği aynı ilgiyi ve merakı paylaşan diğer akademik ve meslek elemanları ile 
yararlı etkileşimlerde bulunmalarını da kolaylaştırır. Arşivciliğin diğer bilim dalları ile ilişkisi örneğin 
tapu arşivinde çalışanlar için tarihi olduğu kadar sosyoloji, coğrafya, siyaset bilimi, tarım alanlarının 
nitelendirilmesindeki mülkiyete ilişkin hakların tescili ile ilgili olarak hukuki konuları da kapsar.

Kavramsal ve Araştırmaya Dayalı Yaklaşım
Arşivciliğin gelişmesi için yeni çıkışlar arayan bilim adamları alanın provenans, belge arşiv, özel 

koleksiyon, güvenilirlik araçları gibi temel konularının geçmişini, taşıdığı anlamları ve uygulamaları 
açıklığa kavuşturmak için tutulacak yolun kavramsal yaklaşım olduğunu belirttiler. Kavramsal 
yaklaşım arşivlerin anahtar fonksiyonlarının değişken kavramlarının irdeleyen bir eğitime işaret 
eder. Bu eğitim modelinde fonksiyonların hangi sorunları karşıladığı üzerinde durulur. Söz konusu 
sorunlarla ilgili olarak hangi hedeflere varılmak isteniyor? Bu hedeflere varmak için tutulan yolda 
nelerle karşılaşılır? En iyi analistlerin bu sorunlarla ilgili düşünceleri nedir? Bütün bu söylenenlerin 
eleştirel ışığı altında bu fonksiyonları yerine getirmek için en iyi yaklaşım nedir?
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Kavramsal yaklaşım arşiv eğitimi programında neyin temel alınacağını, hangi konuların 
vurgulanacağını belirler. Burada uygulama bağlamında yalnızca anahtar kavramlar ya da farklı yollardan 
erişilen elektronik belgelere ve her zaman karşılaşılmayan arşivsel sorunlara ve işlemlere yoğunlaşılır. 
Öğrenci profesyonel bir arşivcinin denetiminde uygulamaya girmeden önce sınıfta edindikleri ile 
belgeleri incelemeyi ve arşivlemeyi geliştirmeyi öğrenmelidir. Aksi takdirde yeni yetişen arşivistlerin 
bu değişen çevrenin fırsatlarına ve zorluklarına etkin biçimde cevap verebilecekleri düşünülemez. 
Bu durum arşivsel kararların şimdi her zamankinden daha yoğun biçimde devamlı değişen karmaşık 
sorunlara dayandığının göstergesidir. Arşiv eğitimi de bu yaklaşıma paralel olarak mevcut işlem ve 
standartlara dayalı olmamalıdır.

Kavramsal yaklaşımın diğer bir boyutu araştırmaya yöneltmedir. Bu yaklaşım arşivsel, tarihi, 
kavramsal ve araştırma boyutlarıyla arşiv eğitiminin giderek genişleyen bilgi tabanı ve eğitimcilerin 
elindeki sınırlı kaynaklar nedeniyle karşılaşılan sorunları ve bu paraleldeki bilgileri, öğrencilere 
okul yılları sırasında  tıkıştırmak yerine, onları meslek yaşamları boyunca karşılaşacakları arşivsel 
sorunlarla başa çıkmak üzere öğrenmeyi öğretecek şekilde eğitmeyi hedefler (Nesmith, 2007,s. 10)
Öğrencilere okuldan mezun olana kadar ileride ihtiyaç duyacakları bütün bilgilerin verilebileceği 
düşüncesi arşivcilikte olduğu kadar, kütüphanecilikte ve diğer bazı uygulamalı bilim dallarında doğru 
olmayabilir. 

Resim 3: Ukrayna L’viv Arşivi
Araştırmaya dayalı yaklaşımda öğrencinin yeteneklerinin geliştirilmesi yalnızca bir arşivcinin 

eğitimi için yeterli olmayıp, arşivcinin işinin araştırma bazlı olduğunu vurgular. Böylece profesyonel 
bir arşivcinin belirgin karakteristiği mesleğini icra ettiği sürece öğrenmeyi taahhüt etmesidir. 
Araştırma tabanlı eğitim entelektüel bir yolculukla iyi bir uyum sağlar. Ayrıca bu yaklaşım konuları 
öğrencileriyle birlikte keşfedeceği için öğretim elemanının da çeşitli alanlarda kendisini geliştirmesine 
yardımcı olur. Öğrenci bir arşivcinin hangi tür araştırmayı yapacağını öğrenecek biçimde eğitilir. Yeni 
arşivsel çevre böylesi bir araştırma yeteneğine gereksinim gösterir. Belgelerle ilgili geniş kavramsal 
bilgiyi edinmek ve uygulamak, bu yeni değerleme, tanımlama ve programlamayı gerçekleştirmede 
önemlidir. Araştırma profesyonel arşivcinin diğer meslektaşlarının arşiv sorunlarına olan tutumlarını 
anlama, uygulama ve eleştirmelerine yardımcı olur. Araştırmayı öğrenmek aynı zamanda kişinin arşiv 
sorunları üzerinde çalışıp yeni yaklaşımlar getirmelerini de sağlar.

Arşiv dalını seçen öğrenciler genellikle nerede çalışacaklarını ya da hangi tip arşivlerde ne 

gibi görevler üstleneceklerini bilemeyebilirler. İşe başladıklarında ise kariyerlerinin onları nereye 
taşıyacağını, birdenbire hangi sorumluluklarla, konularla ve sorunlarla karşılaşacaklarını kestiremezler. 
Ancak araştırmaya dayalı eğitim arşivcilerin yeni ve beklenmeyen durumlara hızlı ve akılcı biçimde 
cevap verebilme yeteneğini kazandırır. Çünkü bu eğitim kişiyi sorunun doğasını ve onun altında yatan 
durumlarla ilgili fikir yürütecek, kavramsallaştıracak, arşiv tarihinden olduğu kadar güncel düşünceye 
dayanarak yeterli bilgiyi bulacak ve organize edebilecek şekilde eğitir. (Nesmith, 2007,s.11) Bir 
öğrenci bu şekilde arşivciliği derinlemesine öğrenmiş olacaktır.

Öğrencilere arşivlere ilişkin tek tip bilgi yerine, onlara temel bilgileri verip daha sonra 
uzmanlaşacakları alanlara yönelmelerini sağlamak gerekir. Her öğrencinin güçlü yönü diğerinden 
farklılık gösterir. Mezun olduklarında bazı şeyleri diğerlerinden daha iyi yapabilirler. Arşiv çevresinin 
son derece değişken ve karmaşık oluşu arşivcilerin aynı şeyleri bilmesinin gerekli ve zorunlu 
olmadığını gösterir. Aslında arşiv kurumları ve bir bütün olarak arşiv mesleği çok geniş çapta bir 
uzmanlığı gerektirir. 

     Arşiv eğitimi verenler mesleğin gelecekteki üyelerinin uzmanlık dalları üzerinde yoğunlaşmalı, 
böylece ihtiyaç duyduklarında onların edindikleri özel bilgileri paylaşmalarına yardımcı olmalıdır.

Araştırmaya dayalı program arşiv eğitimini çok farklı yönlerde konulandırır.
Bu tür eğitim birçok farklı alandan aktörlerle, bilgi-belge yöneticileri ile bilgi yönetimi teknolojisi 

ile uğraşanlar, belgeleri oluşturanlar, kütüphaneciler, müze küratörleri, mimarlar, kaynakların korunması 
ile çalışanlar, avukatlar, medya, çeşitli yönetim uzmanları ve arşiv kullanıcıları arasındaki iletişimi diri 
tutarak çevrenin gereksinimlerine cevap verebilir. Bir araştırma çalışması ile birlikte çalışılabilecek 
bölgeler bulunup, yeni alanlar, konular ve mesleki ilişkiler ortaya çıkabilir. Bu yaklaşım ilişkili 
disiplinlerle birlikte çalışabilme esnekliğini getirirken güçlü bir arşivsel kimlikleme ve amaçlarla ilgi 
beraberlikleri de destekler. Böylece örneğin belge ve arşiv tarihi, çeşitli arşiv fonksiyonlarının icrası 
ile ilgili konular, arşiv ve belge yönetimi, arşiv ve enformasyon teknolojisi alanı, arşivlere erişim ve 
gizlilik konuları, elektronik belgeler (kurumsal ve kişisel), konservatörler ve arşivler, arşiv-kütüphane 
ve müze ilişkisi, film yapımcıları ve t.v. yayıncıları, iklimlendiriciler, toplum çalışanları, insan hakları 
aktivistleri, yerli halk, şecereciler, eğitim sistemi ve yaşlılar arşiv araştırmacılarının alanına girebilir 
(Nesmith, 2007,s.12).

Gelişen Teknolojide Arşivcilik
Hayatı yönlendirenin artık teknoloji olduğu gerçeğinden hareketle düşünme şekilleri ile çalışma 

şekillerinin birlikte ilerlediği söylenebilir. Teknolojinin sağladığı araçlarla dijital dünyanın açtığı 
kapılar sayesinde çalışma, düşünme, inşa etme ve bunların  sonucu olarak belge üretme süreçleri 
paralel ilerlemektedir. Bu paralellikte dijital belgelerin ortaya çıkması arşiv eğitimi paradigmasında 
enformasyon teknolojisinin önemini ortaya çıkarmıştır. Arşiv yönetiminde gereken teknolojik bilgi ve 
beceriler çok büyük hacimlerdeki elektronik kaynaklardan, Web üzerinde uzaktan erişimi hedefleyen 
dermelere kadar önemli farklılıklar gösterse de, bütün arşivcilerin teknolojik donanımlı olmaları, 
anahtar konuları ve uygulamaları çok iyi bilmeleri gerekir. Dijital teknoloji ile belgelerden elde edilen 
bilginin kolay, hızlı ve dokunulabilir duruma gelmesi, fiziksel bağımlılığın yok olması ile arşivlere 
gidip gelme güçlüğünün de ortadan kalkması yanında belgelerin duplikasyonu, çok kopyalı belgelerin 
dağıtımı gibi sorunlar da kalkmıştır (Karakaş, 2001,s.126). Tibbo’ya göre arşivcilerin oldukça sofistike 
teknolojik özelliklere sahip olmalarını gerektiren olgular şöylece sıralanabilir: arşiv yönetimi, tanımı, 
korunması konularında bilgi ya da deneyim, güncel ve geçerli kütüphane ve dijitalleştirme teknolojisi 
ve standartları konusunda bilgi; otomasyonlu erişim sistemleri ve el yazmaları yanında arşivlerle ilgili 
veri tabanları hakkında bilgi; Web sayfası ve Web tasarımı konusunda beceri, gerekli standart masaüstü 
yazılım uygulamaları, dijital imaj oluşturma, İnternetin ve diğer enformasyon teknolojilerinin arşive 
yönelik kullanımı, dijital projeler kütüphanecisinin sorumluluğunda metadata ve otorite kontrolü, 
öğrencilere görev verilmesi ve denetimi, kalite kontrol, dijital kaynakların gelişimi ile ilgili diğer 
görevler (Tibbo, 2006,s. 236).
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Resim 4: Arşiv Teknolojileri
Arşivcilikte yetişmek isteyen öğrencilerin tüm arşivler yanında, elektronik belgelerin işlenmesi 

üzerinde uzmanlaşmaya yönelik bir eğitim almaları gerekir. Ayrıca öğrencilerin enformasyon teknolojisi 
çerçevesinde, gerçek, güvenilir, erişilebilir ve saklanabilir nitelikteki elektronik kaynakların hizmete 
sunumu için gerekli bilgilere sahip olmaları kaçınılmazdır.

Sonuç
Arşivcilerin çağımızdaki gelişmelere paralel olarak arşiv eğitiminin en mükemmel içeriğini, 

yapılandırılmasını, yerleşimini tanımlamaları, tartışmaları, enine boyuna irdelemeleri yanında, bu 
eğitim programlarını teknoloji ile de doğru bütünleştirmeleri gerekir. Evrak nedir? nerede doğmuştur? 
nerede kıymetlidir? neye değer verir? gibi soruların yanıtlarını iyi bilmek durumunda olan arşivciler 
konunun disiplinlerarası niteliği nedeniyle de çok yönlü bir eğitim almalıdırlar. Geçtiğimiz 25 yılda 
kütüphanecilik ve bilgi yönetimi programlarına bakıldığında, arşiv eğitiminde hızlı bir büyüme 
ve gelişme, özelleştirilmiş programlar, çeşitli alt konularda uzmanlaşmış öğretim üyeleri derslerin 
sayılarında artış gibi artılarla yol alındığı görülmektedir. 

 Arşivsel, tarihsel, kavramsal, araştırmaya yönelik eğitim, üniversite çerçevesinde ve mesleğini 
yaptığı süreyi kapsayan çalışma arşivcileri değişen yeni arşiv çevresine daha kolay uyuma götürür. 
Bu yaklaşım arşivcileri bu çevreye cevap verebilecek yeni arşivsel disiplin ve mesleki yönelimi inşa 
etmelerini sağlar.

Genel olarak arşivcilik eğitimi veren kurumlarda ve özel olarak Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde  öncelikle yetişmiş öğretim elemanı,makul sayıda 
öğrenci,materyal ve donanım gibi gerekli koşulları sağlayabilen diğer bölümlerde arşiv anabilim 
dalları açılmalı, yukarıdaki bilgilerden de yararlanarak   programlarını geliştirmeye başlamalıdır.
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ÖZ: 
Arşivler, her türlü araştırmanın kaynağını oluşturan temel bilgi merkezleri olarak kabul edilir. Bu 

nedenle bilimsel araştırmalar için vazgeçilemez öneme sahiptir. Çalışmada öncelikle araştırmacıların 
arşivlerde hak ve sorumlulukları üzerinde durulmaktadır. Daha sonra tarih bilimcilerle yapılan anket 
çalışmasının sonuçlarına yer verilmekte ve araştırmacıların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
arşivlerinde karşılaştıkları sorunlar irdelenmektedir. 

Kelime Anahtarı: Arşiv Kullanıcıları, Kullanıcı Sorunları, Bilgi Merkezlerinde Kullanıcı 
Hakları, Tapu Arşivleri

ABSTRACT: 
It is widely accepted a fact that archives are basic information centers of all kinds of research and 

examinations. Because of this fact, they have vital importance for scientific studies. In this paper, firstly 
the rights and responsibilities of researches related to the archives. Then, the results of questionnaire 
which was applied to researches who are interested in the discipline of history and the problems of 
them while they are  making research at the Directorate General for Land Registry archives. 

Keywords: Archives Users, User Issues, User Rights in Information Centers, Land Registry 
Archives

GİRİŞ
Bilimsel üretkenlik geçmiş deneyimlerin düzenli şekilde kayıt altına alınması ile hayat bulur 

ve güçlenir. Arşivler bilimsel üretkenliğe katkı sağlama bağlamında gösterilebilecek en iyi örnekler 
arasındadır. Birey ve toplum hayatına ilişkin düzenleyici prensiplerin büyük bir bölümü arşiv 
kaynaklıdır. Bireysel, kurumsal ya da toplumsal hakların kanıta dayalı olarak verilmesinde sorumluluk 
sahibi olan kuruluşlar büyük ölçüde arşivlerdir. Bu nedenle arşivler hukuk devletlerinin en önemli 
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yapı taşlarından biridir. Tersinden ifade edilecek olursa arşivlerini modern dünyanın prensipleri 
ile düzenlemiş ve yoğun biçimde kullanan devletler, hukuk devleti prensiplerini yüksek oranda 
benimsemiş olanlardır. 

Bilgi, kullanıldıkça varlığına zenginlik katan yegâne değerlerden biridir. Araştırmacıların tarihî 
bilgi kaynaklarına yüksek oranda erişmesi, yeni ve daha fazla bilgi kaynağının üretilmesini olanaklı 
kılar. Bu bakımdan muhafaza edildikleri ortamlara bakılmaksızın bilgi kaynaklarının ve özellikle 
de tarihî olanlarının araştırmacıların hizmetine sunulmasında kısıtlamaların imkânlar elverdiğince 
azaltılmasında yararlar vardır. Tarihî bilgi kaynaklarının büyük bir bölümü arşivlerde muhafaza 
edilmektedir. Tarihî arşivlerin kullanıcıları büyük çoğunlukla bilim insanlarından oluşmaktadır. Bu 
gruba ek olarak soy bilimciler, hukukçular, yazarlar ve televizyon yapımcıları gibi ikincil kullanıcı 
profili de arşivlerden yararlanmaktadır. 

Kurumsal arşivler, bağlı bulundukları kurumun doğal hizmet akışı içinde kendiliğinden oluşan 
ve sistemli şekilde biriktirilen kaynakların saklandığı yerlerdir. Dolayısıyla kurum arşivlerinin, 
kurumun kendi iç dinamizmine yanıt aramak amacıyla oluşturulduğu ve hizmet verdiği söylenebilir. 
Bu nedenle bu tür arşivlerin dışarıdan gelenlere ek olarak kurum içinden gelen bir kullanıcı grubu daha 
bulunmaktadır. 

Arşivler, farklı eğitim düzeyi ve meslek gruplarından gelenlerin yanı sıra, kurum içi-dışı ve hatta 
yabancı uyruklu olmak üzere pek çok farklı özelliğe sahip kullanıcılara hizmet veren bilgi merkezleridir. 
Farklı özelliklere sahip kullanıcıların aynı araştırma sürecinden, mekânından ve kaynaklarından verimli 
şekilde yararlandırılabilmesi, kuşkusuz standart kullanıcı haklarının saptanması ve duyurulmasını 
gerektirmektedir. Özellikle kamuya ait ulusal özelliğe sahip arşivlerde, kullanım haklarının herkese 
olabildiğince eşit ya da gerekçeleri hukuki koşullara bağlı ve kısıtlamaları olabildiğince düşük 
olmak üzere bir takım gruplara farklı şekilde uygulanması esas olarak benimsenmelidir. Araştırmacı, 
arşivden yararlanma ilke ve esaslarını bütün ayrıntılarıyla bilmek; hak ve sorumlulukları konusunda 
bilgilendirilmek zorundadır. Hukuk devletlerinin pek çoğunda kişisel, kurumsal ya da ulusal gizliliğin 
ihlâl edilmemesi koşuluyla, her fert kendisi ve içinde bulunduğu sistem hakkında resmi bilgileri 
edinme hakkını kanunlardan almaktadır. Dolayısıyla kamu arşivlerinde kısıtlama oranı son derece 
düşük düzeylerde olmak zorundadır. 

1. Arşivlerde Kullanıcı Hakları
Bilgi merkezleri bilgi talebinde bulunan araştırmacıların gereksinimlerini en uygun erişim 

yöntemi ile karşılama amacıyla hizmet verir. Bilgi merkezlerinde nitelikli erişim, bir erişim 
politikası oluşturmak ve onu sürdürülebilir şekilde uygulamakla var olabilir. Erişim politikası, 
hem bilgi merkezinin ve çalışanlarının, hem de araştırmacıların her türlü hak ve sorumluluklarını 
yasal bir zeminde uygulama olanağı sunar. Bu bakımdan erişim politikasının gerek hizmet veren 
bilgi merkezini, gerekse hizmetten yararlanan araştırmacıları koruyan bir özelliği bulunmaktadır. 
Örneğin nadir eserlerin kullanımdan doğan zararlı etkenlere karşı korunması, onların hizmete sunuş 
biçiminin daha önce saptanmasını gerektirir. Bu süreç daha önce hazırlanan yazılı yönergelerle 
yönetilir. Kullanıcıların bilgi merkezlerinde uymak zorunda olduğu kurallar, erişim politikasının temel 
konularını oluşturur. Erişim politikasının bir gereği olarak saptanan ilkeler, yasal yönergeler şeklinde 
yayımlanır ve kullanıcılar, araştırma sürecinden daha önce bu yönergelerden haberdar edilir. Benzer 
şeklide kullanımı kısıtlanmış bilgi kaynaklarına ilişkin bir listenin, kısıtlamanın gerekçesi ile birlikte 
yayımlanması, çalışanların kullanıcı karşısında zor duruma düşmesini önleyebilecektir. 

Herhangi bir arşivde erişim politikasının oluşturulması sürecinde dikkate alınması gereken 
hususları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

--  Arşivlere dayalı bilgi sağlama ile ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve idarî düzenlemeler 
hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. 

--  Arşivin paydaşları (belge tedarikçileri ve araştırmacılar) erişim hususu konusunda 
bilgilendirilmelidir. 

--  Erişim konusunda arşivin paydaşları ile karşılıklı müzakereler yapılmalı, birbirlerine karşı 
olan sorumlulukları konusunda anlaşmalar yapılmalıdır. 

--  Koleksiyonda yer alan hassas kaynakların yerleri saptanmalıdır. 
--  Genel kullanıma kapalı tutulması gereken kaynaklar saptanmalıdır. 
--  Hassas kaynakların kullanımı uygun şekilde kısıtlanmalıdır. 
--  Kısıtlama kuralları âdil şekilde uygulanmalı ve yönetilmelidir.
--  Gerekçesi ile birlikte kısıtlama konusu hakkında kullanıcılara bilgi verilmelidir. 
--  Mümkün olduğunca kısıtlamadan kaçınılmalıdır. 
--  Gelecekte sağlıklı kararlar alabilmek ve geçmiş kararlar ile çelişmemek için erişim hususları 

bir politika bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. 
 --  Alınan kararların kurumun bütünü üzerinde eşit şekilde uygulanması sağlanmalıdır1. 
Erişim uygulamalarının bir politika bütünlüğü içinde ele alınması, kullanıcı haklarının tespit ve 

tayin edildiğine dair bir göstergedir. Diğer bir ifade ile herhangi bir kurumda erişim politikasının 
varlığı, o kurumda kullanıcı haklarının saptanmış olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla erişimin temel 
bir konu olarak politika halinde ele alındığı ve araştırmacılara kullanım haklarının uygun ve adil 
şekilde verildiği bir bilgi merkezinin, liyakat sorumluluğunu yerine getirdiği söylenebilir. 

İsveç Ulusal Arşivleri’nde kullanıcı hakları ülkemiz arşivleri ile kıyasla oldukça özgür prensiplerden 
oluşmaktadır. Örneğin Şentürk’e2 göre yabancı araştırmacılar önceden bir müracaat yapmaksızın 
pasaportları ile ulusal arşive giriş yapabilmektedir. Araştırmacılar, konuları hakkında edinmek 
istedikleri kaynakların tespitini bir danışma personelinin yardımı ile yapabilmektedir. Araştırmacılar 
aynı gün içinde sayısız belgeyi ve/veya defteri araştırma salonuna getirtebilmektedir. Belki de en 
dikkat çekici ayrıcalık araştırmacıların arşiv içinde mobil bilgisayarlarından yararlanabilmeleri ve 
edindikleri belgeleri dijital fotoğraf makinelerini kullanarak çoğaltabilmeleri olarak sayılabilir. 

İngiliz Ulusal Arşivleri’nde kullanıcıların arşivden yararlanma ilkelerini ve kendilerine sunulan 
hakları görebilmelerine imkân tanımak üzere 19 sayfalık bir doküman kurumun web sitesinde 
hizmete sunulmaktadır. Söz konusu dokümanda araştırma sürecinin başından sonuna kadar hangi 
süreçlerden geçileceğine ilişkin her türlü ayrıntıya yer verilmektedir. Dokümanda araştırmacıların 
mobil bilgisayarlarını kullanabileceklerinin açık olarak beyan edilmesi dikkate değer bir durumdur3. 

Kullanıcı haklarının ayrıntılı bir şekilde yayınlandığı bir başka arşiv ise Kanada’nın Ontario 
Eyaleti Arşivi’dir. Finding Land Registration Records adlı 14 sayfalık rehberde, Ontario’da tapu 
kayıtlarının erişimi ve kullanımına yönelik bilgilerin yanı sıra, tapu ofislerinin adres bilgilerine de yer 
verilmektedir4. 

Yurt dışında gerek genel arşivlerden gerekse tapu arşivlerinden yararlanma koşullarının ele 
alındığı rehberlere daha pek çok örnek gösterilebilir. Bunların çoğunun araştırmacıyı her açıdan 
bilgilendirmeye yönelik geniş perspektifle hazırlandığı ve teknolojik araçların kullanımı da dâhil 
olmak üzere araştırma sürecinin büyük ölçüde kısıtlayıcı kurallarla engellenmeye çalışılmadığı 
görülmektedir. 

Türkiye’de kamu arşivlerinden yararlanma esaslarını 2002 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu 
Kararı belirlemektedir. Söz konusu karar, ‘Devlet Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapmak İsteyen 
Türk ve Yabancı Uyruklu Gerçek veya Tüzel Kişilerin Tabi Olacakları Esaslar’ adıyla yayımlanmıştır. 

1 Mary Jo Pugh. (2005). Providing Reference Services for Archives & Manuscripts. Society of American Archivists. 17.08.2012 tarihinde 
http://keepers-adventures-in-archives.blogspot.com/2010/03/chapter-6-determining-access-policies.html adresinden erişildi. 
2 Burçak Şentürk. Yüzyüze görüşme, 6 Mayıs 2011. 
3 The National Archives. (2012). Rules of the National Archives. 13 Eylül 2012 tarihinde http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/
rules.pdf adresinden erişildi. 
4 Archives of Ontario. (2011). Finding Land Registration Records. 13 Eylül 2012 tarihinde http://www.archives.gov.on.ca/english/guides/
pdf/rg_231_land_registration.pdf adresinden erişildi.

http://keepers-adventures-in-archives.blogspot.com/2010/03/chapter-6-determining-access-policies.html
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/rules.pdf
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/rules.pdf
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Kamu arşivlerinin hemen hepsinde adı geçen karar maddelerinin duyurulmasının dışında ayrıntılı bir 
kullanıcı yönergesine yer verilmemektedir. Maddelerine genel olarak bakıldığında kararın, araştırma 
sürecini zorlaştırıcı maddeler içerdiği görülebilmektedir. Örneğin arşivlerde araştırma yapmak üzere 
yabancılar tarafından yapılan müracaatların bir ay gibi uzun bir zaman diliminde sonuçlandırılacağı 
belirtilmektedir. Benzer şekilde belgelerin yalnızca fotokopi şeklinde alınabilmesi koşulu, süreci 
kısıtlayıcı sorunlar doğurmaktadır. Karar maddelerinin kısıtlayıcı prensipler içermesi nedeniyle 
araştırmacının mobil bilgisayar veya dijital görüntüleyici cihazları kullanamaması araştırma sürecinin 
son derece uzaması sonucunu beraberinde getirmektedir5.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde arşiv hizmetlerine yönelik çeşitli bilgilerin 
yanı sıra söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’na yer verilmektedir. Ancak bu bilgilerin kullanıcıların 
hak ve sorumlulukları ile ilgili olarak diğer kamu kuruluşlarından ayrı tutulabilecek bir özelliği 
bulunmamaktadır. Zira web sitesi kullanıcılara arşiv hizmetlerinden yararlanma konusunda doyurucu 
bilgiler içeren bir rehbere ne yazık ki sahip değildir. 

2. Önceki Çalışmalar
Teknoloji, sosyal yaşamın her alanına olduğu gibi bilgi merkezlerinde verilen hizmetlere 

de belirgin şekilde etki etmiştir. Artık toplumsal algı, bilgi merkezlerinin teknoloji ile hizmet 
veren bir merkez olduğu yönündedir. Yeni nesil özellikle bilişim teknolojisini bir araç değil, amaç 
gibi kullanmaktadır. Bu nedenle web tabanlı bilgi kaynaklarının tüketimi her geçen gün artmayı 
sürdürmektedir. Günümüzde webe dayalı hizmet üretemeyen bilgi merkezleri kullanıcı potansiyelini 
yitirirken, webe uyumlu hizmet geliştiren merkezler nitelikli ve yüksek oranda kullanıcı kitlesine 
sahip olabilmektedir. Dolayısıyla kullanıcı kendine hak verilmesini beklemek yerine, hak veren bilgi 
merkezine yönelmeyi tercih etmektedir. Bu durum aynı zamanda bilgi merkezlerinde rekabetçiliğin 
arttığını da göstermektedir.

Arşivler, özellikle tarihî olanlar, bilgi merkezleri içinde özel bir türü oluşturmaktadır. Kaynaklarının 
büyük bir bölümü orijinal özellik sergilediği için, kullanıcının başka merkezlere yönelmesi büyük 
oranda mümkün değildir. Diğer tür bilgi merkezlerinde geliştirilen hizmet çizgisinin arşivlere de 
yansıması, potansiyel gelişim için bir zorunluluktur. 

Türkiye’de bilgi merkezlerinde kullanıcı hak ve sorumluluklarının ele alındığı literatüre 
bakıldığında, bunların büyük bir kısmının kütüphane türleri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 
Nazlı Alkan6 tarafından kaleme alınan ‘Üniversite Kütüphanesi Sisteminde Kütüphaneci-Kullanıcı 
Etkileşimi’ adlı makale bunlardan biridir. Makalede, tarihî bir perspektif içinde üniversite 
kütüphanelerinde kullanıcı haklarının gelişimi ele alındıktan sonra, kullanıcılara verilmesi gereken 
hak ve sorumluluklara yer verilmektedir. Benzer şekilde Bülent Yılmaz’ın7 hazırladığı ‘Kullanıcı 
Sözleşmesi’ adlı makalede de İngiltere’deki Buckinghamshire İlçe Kütüphanesi’nde halk ve 
kütüphane çalışanları arasında daha iyiye ulaşmaya yönelik sözleşme örneğine yer verilmektedir. 
Kütüphane kullanıcıları üzerine yapılan daha çok sayıda kaynaktan söz edilebilir. Ancak arşivler 
söz konusu olduğunda birkaç yayından ancak bahsedilebilir. Örneğin Akif Erdoğdu8 tarafından 
hazırlanan ‘Arşivlerimiz ve Sorunlarımız’ adlı bildiride Türkiye’de genel olarak arşivlerde yaşanan 
erişim, mevzuat, personel ve daha pek çok konu ele alınmıştır. Benzer şekilde Özer Ergenç’in9 ‘Bir 
Tarihçinin Arşivden Bekledikleri’, Hasan Yüksel’in10 ‘Araştırmacıların Arşivlerde Karşılaştıkları 

5 Bakanlar Kurulu Kararı. (2002). Devlet Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapmak İsteyen Türk ve Yabancı Uyruklu Gerçek veya Tüzel 
Kişilerin Tabi Olacakları Esaslar. 13 Eylül 2012 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2002/03/20020301.htm#3 adresinden erişildi.
6 Nazlı Alkan, “Üniversite Kütüphanesi Sisteminde Kütüphaneci-Kullanıcı Etkileşimi” Türk Kütüphaneciliği 6 (3) s. 133-141.
7 Bülent Yılmaz, “Kullanıcı sözleşmesi”, Türk Kütüphaneciliği, 17 (3) s. 306.
8 Akif Erdoğdu, “Arşivlerimiz ve sorunlarımız”, I. Milli Arşiv Şurası. Ankara, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1998, s. 83-
94.
9 Özer Ergenç, “Bir tarihçinin arşivden bekledikleri”, I. Milli Arşiv Şurası. Ankara, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1998, s. 
73-78.
10 Hasan Yüksel, “Araştırmacıların arşivlerde karşılaştıkları sorunlar”, I. Milli Arşiv Şurası. Ankara, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, 1998, s. 97-102.

Sorunlar’ ve Muzaffer Tepekaya’nın11 ‘Taşradaki Tarih Araştırmacılarının Başbakanlık Arşivleriyle 
İlgili Sorunları ve Bu Sorunların Giderilmesi İçin Çözüm Önerileri’ adlı bildirileri de benzer hususları 
dile getirmektedir. Üç bildiride de yazarlar kendi gözlem ve deneyimlerini ifade etmektedir. Buna 
karşın literatürde arşivlerde araştırma yapan araştırmacılarla görüşme tekniğinden elde edilen verilerle 
hazırlanan bir yayına rastlanılmamıştır. 

3. Amaç, Varsayım ve Yöntem
Çalışmada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce muhafaza edilen tarihî arşiv kaynaklarından 

bilimsel amaçlarla yararlanmak isteyen araştırmacılara verilen hizmetin niteliği saptanmaya 
çalışılmaktadır. Araştırmada arşiv kaynaklarının hizmete sunum biçiminden, arşiv personelinin 
durumuna, bürokratik işlemlerden arşiv salonunun fiziksel özelliklerine kadar pek çok konuda durum 
saptamaya yönelik tespitlere yer verilmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı son yıllarda arşiv hizmetlerini 
geliştirme konusunda önemli atılımlar yapan ve sağlıklı hedefleri olan bir kamu kurumudur. Örneğin, 
arşiv deposunun merkezi ve daha sağlıklı bir yapıya taşınması kurumsal olarak arşivine yapılan bir 
yatırım olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü son yıllarda 
yüksek sayıda arşivci istihdam etmiştir. Geç kalınmış ve geleceği belirsizlikler içinde olan TARBİS 
projesi teknolojik bir yatırım olarak düşünülebilir. Ayrıca Arşiv Dairesi Başkanlığınca web üzerinde 
kurum hizmetlerine yönelik ayrıntılı bilgiler sunulması hizmetin geniş kitlelere duyurulması açısından 
önemlidir. Son olarak tapu arşivleri için bir kongrenin hazırlanmış olması da eğitme ve gelişme odaklı 
bir politika seyredildiğini gösteren bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Bütün bu faaliyetler, dışarıdan 
bakıldığında arşiv hizmetlerine yönelik iyimser göstergeler olarak algılanmaktadır. Araştırmacıların 
da benzer şekilde düşüneceği beklentisinden hareketle çalışmanın varsayımı iyimser tahminlerle şu 
şekilde sıralanabilir: 

Araştırmacılar, 
- arşiv hizmetlerinden genel olarak memnundur,
- personeli yetkin ve yeterli bulmaktadır,
- araştırma koşulları kolaydır, 
- teknolojik yatırımı yeterli bulmaktadır.
Çalışmada araştırma konusu birey ve objeleri, araya herhangi bir araç, kanal koymadan doğrudan 

gözlemleme imkânı veren dolaysız gözlem (veri toplama) tekniğinden biri olan yoğun gözlem tekniği 
kullanılmıştır12. Çalışmada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde araştırma yapan tarih 
bilimciler arasından rastgele yöntemle seçilen grubun görüşleri anket tekniğinden yararlanılarak 
saptanmıştır. Anket, 15-30 Mayıs 2012 tarihleri arasında lisansüstü eğitim yapan veya yapmış olan 
kırk sekiz kişi üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen verileri değerlendirebilmek için SPSS istatistik 
yazılımından yararlanılmıştır. Bazı verileri değerlendirirken olgusal ve yargısal değişkenlerden 
yararlanılmış ve verilerin frekans değerleri üzerinden konuya ilişkin sonuçlara varılmaya çalışılmıştır. 
Ankette katılımcılara beş olgusal ve yirmi beş yargısal olmak üzeri toplam otuz soru yöneltilmiştir. 
Sorulardan yirmi dokuzu kapalı, biri ise açık uçlu soru formuna göre hazırlanmıştır. 

11 Muzaffer Taşkaya, “Taşradaki tarih araştırmacılarının Başbakanlık arşivleriyle ilgili sorunları ve bu sorunların giderilmesi için çözüm 
önerileri”, I. Milli Arşiv Şurası. Ankara, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1998, s. 103-109.
12 Aysel Aziz, Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, Ankara, Nobel, 2008, s. 77.
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Tablo 1: Katılımcı Özellikleri
Sıklık

S
Yüzde

%
Cinsiyet
 Bay 46 95,8
 Bayan 2 4,2
Yaş Grubu
 Alt yaş grubu (25-32) 20 41,7
 Orta yaş grubu (33-40) 14 29,2

Üst yaş grubu (41-48) 14 29,2
Lisansüstü Eğitim Düzeyi
 Yüksek lisans 4 8,3
 Doktora 32 66,7
 Cevapsız 12 25,0
Akademisyen?
 Evet 44 91,7
 Hayır 4 8,3
Akademik unvan
 Arş. Gör. 20 41,7
 Uzman/Okutman/Öğr. Görevlisi 2 4,2
 Yrd. Doç. Dr. 6 12,5
 Doç. Dr. 14 29,2
 Prof. Dr. 4 4,2
 Cevapsız 4 8,3

4. Bulgular ve Değerlendirme
a. Fiziksel Özellikleri
Kullanıcı açısından bilgi merkezinin en önemli unsuru araştırma ortamlarının durumu ve bu 

ortamlarda sunulan olanaklardır. Araştırma ortamı ve araştırmacıya sunulan olanaklar ne kadar 
yüksek nitelikli ise, bilgi merkezi hakkında yapılan değerlendirmeler o oranda iyimser olur. Aksine 
araştırmacıya sunulan imkan ve olanaklar azaldıkça, merkez hakkında olumsuz bir intiba oluşur. Bu 
tür merkezlerde araştırma süreci yavaşlar ve araştırmaların verimliliği düşer. Bu bakımdan çalışmada 
söz konusu arşivin fiziksel özelliğini sınamaya yönelik üç değerlendirme yapılmış ve veriler tablolarda 
sunulmuştur. 

Tablo 2: Araştırma Salonunun Alanı Tablo 3: Araştırma Salonunda 
Yoğunluk

‘Araştırma salonunda araştırmacılar için ayrılan alan yeterlidir’ önermesine toplamda hayır diyen 
katılımcıların oranı % 58’dir. Benzer şekilde ankette fiziksel mekanı değerlendirmek amacıyla ‘araştırma 
salonu dolu olduğu için sıra bekleyen ya da geri dönmek zorunda kalanlar olmaktadır’ şeklinde bir 
önerme daha yöneltilmiştir. Önermeye hayır yanıtı verenlerin oranı yüksektir. Araştırmacıların büyük 
bir bölümü şehir dışından gelmektedir ve zamanları kıymetlidir. Bu bakımdan sıra nedeniyle salondan 
ayrılmak zorunda kalanların % 33 oranında olması bile sorunun varlığına işaret etmektedir. 

Tablo 4: Sosyal ve Biyolojik İhtiyaçlar

Araştırmacılara aynı zamanda araştırma ortamında sosyal ve biyolojik gereksinimlerinin ne 
oranda karşılandığı da sorulmuştur. Bu bağlamda ‘araştırmacılar için gerekli olan sosyal ve biyolojik 
ihtiyaçların karşılanacağı mekanları/ortamları (kantin, lokanta, dinlenme salonu, tuvalet vb.) yeterli 
buluyorum’ önermesine büyük oranda hayır cevabı alınmıştır. Üç grafikten elde edelin bulgular söz 
konu arşivin fiziksel olanaklar konusunda araştırma gereksinimi yeterince karşılamadığını ortaya 
koymaktadır. 

b. Araştırma İzni
Geçmiş yıllarda arşivlerde araştırma yapan araştırmacıların karşılaştıkları en önemli sorun 

araştırma iznini kısa sürede ya da hiç alamamaktı. Bu durumun araştırmacıların motivasyonunu 
olumsuz yönde etkilediği 1998 yılında I. Milli Arşiv Şurası’nda sunulan pek çok bildiride dile 
getirilmiştir. Sorunun varlığını sürdürüp sürdürmediğini anlayabilmek için çalışmada katılımcılara 
araştırma izni konusunda sorun yaşanıp yaşanmadığı ya da herkese eşit fırsat tanınıp tanınmadığı 
sorulmuştur. 

Tablo 5: Araştırma Talebine Yanıt Tablo 6: Araştırma İzninde Fırsat 
Eşitliği
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Araştırmacıların büyük bir kısmı ‘araştırma izni konusunda yaptığım talebe, ilgili yasal 
düzenlemeye uygun olarak iki gün içinde cevap alabilmekteyim’ önermesine hayır cevabı vermiştir. 
Hayır cevabı veren % 63 oranında katılımcı sorunun halen daha devam ettiğini göstermektedir. Aynı 
konuyu tamamlayacak şekilde ‘araştırma iznine yönelik değerlendirme ve uygulama esaslarının 
her araştırmacıya eşit şekilde yansıtılmadığı kanaatindeyim’ önermesine ise çoğunluk hayır yanıtı 
vermiştir. Her ne kadar önermeye evet diyenlerin oranı % 38 olsa da, araştırmacıların büyük bir kısmı 
araştırma izni konusunda kişisel ayrımcılık yapılmadığı düşüncesindedir. 

c. Kısıtlama
Her bilgi merkezinde genel ya da bir takım kullanıcı gruplarına yönelik bilgi-belge kısıtlaması 

yapılabilir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bilgi merkezlerinde kaynak kullanımı konusunda 
bir takım kısıtlamalar yapılmaktadır. Dünyada arşiv teorisyenleri çoğunlukla kişisel ve ulusal hak 
ve sorumluluklara zarar vermemesi koşuluyla kaynak kullanımında kısıtlamanın olabildiğince 
az yapılması görüşünden yana tavır sergiler. Ancak bu hususta ulusal, bölgesel ve/veya kurumsal 
düzlemde standart olarak uygulanabilecek bir rehber ortaya koymak zordur. Bu nedenle sürekli olarak 
araştırmacılar ve kısıtlama yapan bilgi merkezleri arasında sürekli olarak bir tartışma sürmektedir. 
Konuya ilişkin katılımcıların değerlendirmeleri iki önerme ile saptanmaya çalışılmıştır. 

Tablo 7: Dosya Kısıtlaması Tablo 8: Araştırma Sürecinde 
Kayırmacılık

‘Araştırma konusu ile ilgili dosyalara yapılan kısıtlamaları genel olarak haklı buluyorum’ 
önermesine katılımcıların çok büyük kısmı hayır yanıtını vermektedir. Benzer içeriğe sahip ‘araştırmaya 
kapalı tutulan dosyaların bazen kişisel inisiyatifler kullanılarak bazı araştırmacılara açıldığını 
düşünüyorum’ önermesine ise katılımcıların çok büyük bir bölümü evet yanıtını vermektedir. Tapu 
arşivleri genellikle uluslararası boyutta Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik asılsız iddiaların daha büyük 
sorunlara dönüşmemesi için kısıtlanmaktadır. Milli Güvenlik Kurulu’nun 17 Ağustos 2005 tarihinde 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu gizli yazıda konu dile getirilmektedir. Söz 
konusu yazıda, istismara konu olacağı gerekçesi ile arşiv malzemelerinin kullanımı, devredilmesi ve 
çoğaltılması konularında azami dikkat gösterilmesi gerektiği ifade edilmektedir13. Araştırmacıların 
yaşadıkları kısıtlama sorunlarının altında büyük oranda bu gerçek yatmaktadır. Ancak ikinci önermeye 
büyük bir çoğunluğun evet yanıtı vermesi, araştırmacılar arasında kurum personeli ile bir şekilde yakın 
irtibat kuranların kısıtlı olan kaynakları bile edinebildikleri görüşünün hakim olduğunu göstermektedir. 

13  Nuray Babacan, “Tapu arşivlerini ’sınırlı’ kullanın”, Hürriyet Gazetesi, 19 Eylül 2006. 18 Eylül 2012 tarihinde http://www.hurriyet.com.
tr/gundem/5109117_p.asp adresinden erişildi. 

d. Katalog
Bilgi erişim sistemlerinin en önemli araçlarından biri katalogdur. Ayrıntılı bir katalog sisteminden 

her türlü kullanıcının arama davranışı dikkate alınmak suretiyle farklı erişim uçlarından derinlemesine 
erişebilme özelliğine sahip olması beklenir. Nitelikli bir katalog sistemi farklı dizin listelerini 
barındırmalı ve sistemin erişim isabet oranı yüksek olmalıdır. Kullanıcılar genellikle bir katalog 
sistemini dermede var olduğunu bildiği kaynakların katalog sisteminde bulunup bulunmadığına ve/
veya kısa sürede erişilip erişilmediğine bakarak değerlendirirler. Araştırmada arşiv kataloğunun 
değerlendirilmesi ile ilgili olarak katılımcılara iki önerme ile değerlendirme yapmaları istenmiştir. 

Tablo 9: Mevcut Katalog Durumu Tablo 10: İsabetsiz Erişim

‘Mevcut katalogları yeterli bulmaktayım’ önermesine katılımcıların hemen hemen tamamı hayır 
yanıtını vermiştir. Bir önceki önermeyi destekleyici mahiyette olan ‘katalog ve dosya numaraları 
birbirini tutmadığı için zaman zaman isabetsiz erişimler yaşamaktayım’ önermesine de katılımcıların 
çok büyük bir bölümü katılmıştır. Araştırmacılar açık uçlu sorunun yanıtı olarak çeşitli dizinlerin 
hazırlanmamış olmasını kendileri açısından çok ciddi bir sorun olarak görmekte ve zamanlarının 
büyük bir kısmını defter fihristlerinde tarama yaparak geçirmek zorunda kaldıklarını ifade etmektedir. 
Bu nedenle çıkan sonuç, Tapu arşivlerinin daha nitelikli olarak düzenlenmesine, işlevsel erişim araçları 
ile erişilebilir kılınmasına ve daha fazla kullanılabilir hale dönüştürülmesine işaret etmektedir. 

e. Çoğaltım Olanakları
Günümüzde görüntüleme ve çoğaltım teknolojileriyle yürütülen hizmetler bilgi merkezlerinin 

vazgeçilmez hizmet alanlarından birini oluşturmaktadır. Özellikle görüntüleme teknolojileri nadir 
eserlerin daha az zararla ve yüksek bir performansla kullanılmasını sağlaması nedeniyle bilgi 
merkezlerinde artan şeklide yararlanılmaktadır. Kullanıcıların bilgi kaynağına sahip olma talebi ya 
fotokopi ya da dijital kopyalar ile karşılanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada katılımcılara görüntüleme 
ve çoğaltım olanaklarının durumu ile ilgili değerlendirme yapmaları istenmiştir. 

Tablo 11: Dijital Görüntüleme İzni

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/5109117_p.asp
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/5109117_p.asp
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde araştırmacılara kendi dijital görüntüleme 
araçları ile belgeleri görüntüleme ve kaydetme izni verilmemektedir. Bu durumun bir sıkıntı oluşturup 
oluşturmadığını anlamak için katılımcılara ‘araştırmacılar belgelere zararlı olmayacak şekilde dijital 
fotoğraf makineleri ile izin verilen belgelerin görüntülerini alabilmelidir’ önermesi yöneltilmiştir. 
Katılımcıların % 46’sı evet, % 38’i ise hayır yanıtını vermiştir. Hayır yanıtını verenlerin bu oranda 
yüksek çıkması, araştırmacıların da kontrolsüz şekilde görüntü kaydı yapılacağı endişesini taşıdıklarını 
göstermektedir. Araştırmacılar Kuyûd-i Kadîm biriminde fotokopi hizmetinin verilmemesinden 
şikayet etmektedir. Örneğin bir katılımcının konu ile ilgili değerlendirmesi şu şekildedir: 

“Tapu kadastro arşivindeki defterler kutsal hazine gibi korunmaktadır. Bugüne kadar 4-5 
defa gitmeme rağmen örneğin Kütahya evkâf tahrîrlerine sadece bakabildim. Bir sayfa bile çekim 
alamadım.”

f. Personel Durumu
Hemen her kurumda hizmet kalitesinin ölçümünde ilk unsur olarak bakılan personeldir. Personel, 

verilen hizmetin başarısına etki eden en önemli bileşendir. Hizmetin türü ve özelliği ile hizmet 
üreten personelin türü ve özelliğinin büyük ölçüde örtüşmesi temel bir işletmecilik prensibidir. Tapu 
arşivlerinde istihdam edilen personelin, farklı arşiv belgelerini anlama, düzenleme ve hizmete sunma 
prensiplerine uygun eğitim geçmişine sahip olması gerekmektedir. Son yıllarda Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü’ne istihdam edilen personelin tarihî belge incelemesi ve belge yönetimi alanlarının 
her ikisini de kapsayacak şekilde temin edilmesi doğru bir yaklaşım olarak benimsenmiştir. Bu 
yaklaşımın araştırmacılar tarafından da pozitif yönde algılanıp algılanmadığını saptayabilmek için 
aşağıdaki önermeyi değerlendirmeleri istenmiştir.

Tablo 12: Arşiv Personelinin Durumu Tablo 13: Personelinin Davranış 
Durumu

Katılımcılar ‘genel olarak arşiv personelinin ihtiyaçlarımı karşılama konusunda yeterli eğitim 
ve tecrübeye sahip olduğunu düşünüyorum’ önermesine çoğunlukla hayır yanıtını vermiştir. Aslında 
personel istihdamının örneğin katalog ve dizin hazırlama gibi temel araştırma araçlarına olumlu yönde 
katkı sağlayamamış olması katılımcıların personelin eğitimini yeterli görmemesine neden olmuş 
olabilir. Anketin devamında ‘genel olarak arşiv personelinin hizmet verme konusunda araştırmacıya 
karşı iyi niyetli ve yardımsever olduğunu düşünüyorum’ önermesine ise araştırmacıların çoğunluğu 
evet yanıtını vermiştir. Ancak hayır yanıtını verenlerin oranı da azımsanmayacak kadar yüksektir. Her 
iki gösterge de son yıllarda Eski Türkçe ve arşiv metodolojisine hakim olanlara öncelik vermeye dayalı 
istihdam politikasının henüz araştırmacılar nezdinde algılanmadığı ya da onlara verilen hizmetlere 
pozitif şekilde yansımadığını göstermektedir. Arşiv kurumunda araştırmacıların taleplerini doğru, 
tama yakın ve hızlı karşılamaya yönelik çözümler üretemedikçe gelecekte bu göstergelerde büyük bir 
değişimin olacağını düşünmek doğru olmayacaktır. 

g. Standartlaşma ve Eşitlik
Standartlaşma, çevre ile uyumlu hale gelmenin bir sonucudur. Eşitlik, büyük ölçüde standartlaşma 

sonucunda elde edilen bir kazanımdır. Ulusal arşiv kurumları ulusal bilgi merkezlerinin sahip olduğu 
standartlarla yönetilmelidir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinin öncelikli görevi araştırma 
hizmeti vermek değildir; ancak, araştırmacıların söz konusu arşivi kullanmak dışında alternatiflerinin 
olmadığı göz önüne alınarak, kurum arşivlerinin bilimsel araştırmaları ve/veya araştırmacıları 
destekleyici mahiyette standart ölçütler belirlemesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu doğrultuda 
tapu arşivlerinde bir arşiv kurumuna özgü kurumsallaşmanın varlığı ve hizmet kurallarının bütün 
araştırmacılara eşit şekilde uygulanması konuları araştırmacılara sorulmuştur. 

Tablo 14: Arşivin Kurumsallaşma 
Düzeyi

Tablo 15: Hizmet Sunumunda 
Eşitlik

Katılımcılar ‘Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinin, bir arşiv kurumunda olması 
gerektiği kadar kurumsallaşma düzeyini yeterli buluyorum’ önermesine % 82 gibi yüksek bir oranda 
hayır yanıtı vermiştir. Kuramsallaşmanın tamamlandığı kurumlarda standartlaşma düzeyi oldukça 
yüksek olur. Bu bakımdan ilk önermenin sağlaması mahiyetinde katılımcılara ‘araştırma hizmetlerinde 
geçerli ilke ve kurallar herkese standart şekilde uygulanmaktadır’ önermesine ne oranda katıldıkları da 
sorulmuştur. Önermeye evet diyenlerin oranı yalnızca % 8’de kalmış; aksine hayır diyenlerin oranı ise 
% 50 olmuştur. Katılımcılardan biri sorun hakkında görüşünü şu şekilde dile getirmektedir:

“Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi’nde aşırı korumacı görüş hâkimdir. Aynı defter serisinin 
20-30 sene öncesine ait fotokopisini ya da dijital ortamda kopyasını [başka bir arşivden] alabilirken; 
Tapu Arşivi’nden bunu size verirken ön yargılı, niçin alıyorsun, ne yapacaksın, ne çalışacaksın vs. 
sorular sorulması akademik çalışmalar önünde önemli bir engeldir. 

Gerçek şu, Türkiye’de bilimsel araştırma yapmak, kurumların yöneticilerinin inisiyatifine 
kalmıştır.”

5. Sonuç ; Arşivler başta tarih araştırmaları olmak üzere pek çok popüler ve bilimsel araştırmalar için 
gerekli olan canlı bellektir. Türkiye’de araştırma ve yayıncılık çalışmalarının zor koşullarda yapıldığı 
ve buna bağlı olarak gelişmiş ülkelerle kıyasla az sayıda yayın çıkarılabildiği bir gerçektir. Türkiye’de 
özellikle sosyal bilimler alanında hazırlanan yayın sayısının düşük olmasının ve aynı zamanda bu 
yayınlarda kalite sorunu yaşanmasının altında araştırma sürecinde yaşanan güçlükler yatmaktadır. 
Hiç şüphesiz çok çeşitli sorunlar bulunmasına rağmen araştırmacıların bilgi merkezlerinden yeterince 
yararlanamamasından kaynaklanan sorunlar da kayda değer boyuttadır. Türkiye’de arşivlerin ne yazık 
ki pek çok açıdan bekleneni karşılayamaması bilimsel araştırma ve yayıncılık sürecini engellediği bir 
gerçektir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı merkez ve taşra arşivleri özellikle tarih bilimciler 
olmak üzere araştırmacıların yararlanabileceği yüksek miktarda özgün kaynağa sahiptir. Günümüze 
kadar tapu arşivlerinden yararlanan araştırmacılar karşılaştıkları sorunları çeşitli bilimsel toplantılarda 
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sözel ve/veya yazılı olarak dile getirmiştir. İfade edilen sorunların doğrulanabilmesi için bilimsel 
bir taramaya gereksinim vardı. Bu nedenle çalışma, araştırma izni, çoğaltım, kısıtlama, ekipman 
kullanımı, personel ve çalışma saatleri gibi bir takım başlıklar altında ifade edilen sorunların gerçekten 
de varlığını devam ettirip ettirmediğini anlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Son yıllarda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce hizmete sunulan arşivlerin daha iyi 
korunması ve yönetilmesi için bir takım somut adımlar atılmıştır. Örneğin bilgi ve belge yönetimi 
bölümü mezunlarının arşivci olarak istihdam ettirilmesi olumlu bir gösterge olarak kabul edilebilir. 
Ancak arşiv hizmetlerinde erişim araçlarının hazırlanamaması, dijitalleştirmenin yapılamaması ve 
otomasyon sistemine geçilememesi gibi noksanlıklar istihdam ettirilen bilgi yöneticilerinden yeterince 
yararlanılamadığını göstermektedir. Nitekim katılımcılar, arşiv kullanıcıları tarafından yıllardır dile 
getirilen pek çok sorunun varlığını ne yazık ki bir kez daha onaylamaktadır. Bu nedenle araştırmanın 
varsayımları büyük oranda doğrulanamamıştır. 

Tapu arşivlerinin genel bir arşiv kurumunda olması gereken hizmet politikası ile donatılması 
gerekmektedir. Özellikle merkez teşkilat olmak üzere tapu arşivlerini kullanan araştırmacılar ülkenin 
değişik bölgelerinden çoğu zaman sadece araştırmalarını tamamlayabilmek için ziyarete gelmektedir. 
Dolayısıyla arşiv birimlerinin çalışma saatlerinden, onlara sunulan sosyal gereksinimlere kadar pek 
çok hususta araştırmacıların durumları dikkate alınarak düzenlemeler yapılmalıdır. Arşiv kayıtlarının 
ve erişim araçlarının zaman kaybedilmeksizin dijital sürümlerinin oluşturulması gerekmektedir. 
Kullanıcılar arasında tarafsızlığın esas alınması, kullanıcı hak ve sorumluluklarının yönergelerle 
yayımlanmasını gerekli kılmaktadır. Bunlar yalnızca araştırmacıların elini güçlendirmeyecek, aynı 
zamanda kurumun, çıkabilecek ihtilaflara ve mesnetsiz söylentilere karşı daha dayanıklı olmasını 
sağlayacaktır. 
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ÖZ: 

Araştırmanın amacı yüz yılı aşkın bir tarihi mirasa sahip olan Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün bu değerli mirası taşra teşkilatında ne gibi yöntemlerle, hangi koşul ve 
ortamlarda koruduğunu tespit etmek ve bu mirasın esas koruyucuları olan arşiv memurlarının 

sorunlarını ortaya çıkararak, mevcut sorunlara çözüm önerileri sunmaktır. Tapu arşivleri tapu 
hizmetlerinin verilmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle arşivler sağlıklı ve modern 
ortamlarda muhafaza edilmeli ve arşiv hizmetleri arşivcilik alanında eğitim almış nitelikli personeller 
tarafından yürütülmelidir.

Kelime anahtarı: Arşiv Memurları, Arşivci, Arşiv, Tapu Arşivleri, Tkgm, Tapu Kadastro, Arşiv 
mevzuatı, Arşiv standartları, Arşiv hizmetleri, Tapu hizmetleri, Arşiv alanları, Bilgi Merkezi

ABSTRACT: Purpose of this research is to establish what method, condtions and circumstances 
are applied in own offices by Title Deed and Cadastral Survey Deparment enjoying a rich heritage 
dating back more than a century years ago, as well as to offer solutions by finding out what problems 
the archive officers face with who are the protectors of this heritage. The Deed archives constitute an 
important part of title deed services. Therefore, archives sould be kept in healty and modern places 
and archives services should be given by qualifield personnel who have been educated and trained 
specifically about this subject. 

Key words : Archive Officers, Archivist, Archive, Deed Archives, Deed and Cadastral 
Survey Deparment, Land registry and Cadastre, Archives Legislation, archive standard, Archive 
Services,Deedservices, ArchiveAreas, Information Center 
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Giriş
1847’den beri toprak mülkiyetini kayıt altına alan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü(TKGM) 

arşivi hiç şüphesiz ülkemizin en nadide ve değerli hafızalarından biri olarak görülmektedir. Bugünkü 
varlığı ve çalışmaları ile de bu değerli hafızaya katkı yapmaya devam eden Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü; arşivlerini korurken gösterdiği özen, arşivlere verdiği önem ve yeni teknolojilerden 
yararlanma konularında, arşivsel anlamda fazla geçmişi olamayan kurumlara örnek olmak gibi önemli 
bir sorumluluk taşımaktadır. Bu sorumluluk mülkiyet hakkını teminat altına almış olan bir kurum 
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda mülkiyet hakkının anayasal güvence altına alınmasının 
yanı sıra bu hakkın korunmasında kurumun arşivleri önemli bir yer teşkil etmektedir. Kavramsal 
olarak “arşiv” tanımlamalarına bakıldığında birçok bilim adamı tarafından değerlendirmesi yapılmış 
olup, değerlendirmelerin aynı noktada kesişmesi bizlere konunun değerini arz etmektedir.

Arşiv, kurum, kuruluş ve organizasyonların faaliyetleri sonucunda meydana gelmiş ve tarihi, 
kültürel ve ispatlayıcı değerlerinden dolayı korunmayı gerektiren belgeler topluluğunu ifade eder. 
Arşiv aynı zamanda arşiv belgelerinin korunduğu bina anlamına gelmektedir.

Bir devletin geçmişi, bugünü ve geleceği göz önüne alınırsa; istikbalde ancak arşivi ile vardır 
demek yanlış olmaz.1

Arşivlerimiz, milli hafızamız olan tarihimizin temel dayanağıdır. Cemiyet hayatımız ile ilgili 
idari, siyasi, hukuki, askeri, iktisadi, dini, ilmi, biyografik, jeneolojik, teknik, istatistik ve kültür 
konularındaki araştırmalar, devletimizin milletlerarası münasebetlerinde haklarının tespiti için gerekli 
vesikalar; devrinin ahlak, örf ve adetlerini ve çeşitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazı, evrak 
ve belgeler ancak arşivlerimizden temin edilebilir.2

Arşivler, içerdikleri bilimsel, teknik, kültürel, vb. bilgi açısından son derece ilginç ve değerlidir. 
Kurumların arşivlere bakış açısı, ilgili kurulusun bilginin ve belgenin rolü ve önemi konusundaki 
inancına ve tavrına bağlıdır. Pek çok kuruluş arşivleri tümden gözden çıkarır ya da onlara sadece birer 
depo gözüyle bakar. Oysa bu arşivler kurum faaliyetlerinin kanıtı ve geleceğinin güvencesi olarak 
önemli hizmetler gören bilgi merkezleridir.3

Arşivin kavramsal boyutunun yanında diğer bir önemli boyutu arşivlerin bilgi ve belge merkezi 
olmaları hususudur. Bu bilgi ve belge merkezleri, devlet ve toplum hayatı açısından siyasi, sosyal, 
ekonomik, kültürel, tarihi ve benzeri hususlarda stratejik bir öneme sahiptir. İyi niyet ve sağduyu 
tüm mesleki uzmanlık alanlarının yönetiminde gerekli bir nitelik olmakla birlikte, taşıdığı stratejik 
önemden dolayı, bu merkezlerde görev alacak personelin de gereken mesleki eğitimi almış nitelikli 
kimselerden seçilmesi elzemdir. Aynı zamanda arşivler, sürekli gelişen ve yenilenen teknolojik 
gelişmelerden faydalanmaya ve kendisini yenilemeye açık merkezlerdir. Dolayısıyla, arşivlerde 
nitelikli personel çalıştırılması hem bu merkezlerde teknolojik yeniliklerin uygulanmasında hem de 
burada verilen hizmetlerin sorunsuz ve verimli bir şekilde sürdürülmesinde büyük önem taşımaktadır.

Amaç ve Yöntem
Araştırma TKGM bünyesinde farklı bölgelerdeki tapu müdürlüklerinde görev yapan, lisans 

düzeyinde mesleki eğitim almış 80 arşiv memuru üzerinde anket yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmaya 
katılan arşiv memurlarının %25’i Ankara Üniversitesi, % 27,5’i Hacettepe Üniversitesi, % 27,5’i 
İstanbul Üniversitesi, %5’i Marmara Üniversitesi, geriye kalan %15’lik dilim ise diğer üniversitelerden 
mezun olmuştur. Araştırmada bu anketin sonucundan yola çıkarak tapu müdürlükleri arşivlerinin 
mevcut durumu, arşivlerin, müdürlüklerin görev şeması içinde nasıl bir yer işgal ettiği ve bu görevi 
yerine getirmesinde ana unsur olan arşiv memurlarının sorunları üzerine ayrıntılı bir değerlendirme 

1 Binark, İsmet. “Arşiv ve Arşivcilik Bibliyografyası” Ankara, Başbakanlık Basımevi, 1979.
2 Binark, İsmet. “Arşiv ve Arşivcilik Bibliyografyası” Ankara, Başbakanlık Basımevi, 1979.
3 Özdemirci, Fahrettin; A. Oğuz İÇİMSOY, Ülkemizde Arşiv Eğitim-Öğretiminin Yapılandırılması ve Beklentiler Konulu Workshop Sunusu. 
Ankara, Arşiv Araştırmaları Dergisi, 2001.

yapılıp, mevzuat ile uygulama arasındaki farklılıklar, yöneticilerin ve arşiv dışındaki personelin arşive 
bakış açısı, arşiv memurlarının kurumdan beklentileri, arşiv hizmetleri verilirken hangi aksaklıklarla 
karşılaşıldığı tespit edilecektir. 

Araştırmada Arşivcilik ve Kütüphanecilik alanlarında ihtisas yapmış değerli bilim insanlarının 
bilimsel yayınlarından yararlanılmıştır. Araştırmanın felsefi bir derinlik ve engin bir görüş açısı 
kazanmasına katkı sağlayan yayınların sahipleri olan değerli bilim insanlarına teşekkürü bir borç 
biliriz. Araştırmada ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılmış olan yönetmelik 
ve genelgelerden de yararlanılmıştır.

Çalışma şu şekilde devam edecektir. Birinci bölümde; arşiv binalarının durumu ve fiziki şartlar,  
ikinci bölümde; arşiv memurlarının sorunları ve kurumdan beklentileri, üçüncü bölümde; kurumun 
arşive bakış açısı, dördüncü bölüm; mevzuat ile uygulama arasındaki farklılıklar konuları ele 
alınmıştır. Sonuç kısmında ise araştırmaya dair önemli sonuçlara yer verilmiş, tespit edilen mevcut 
sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmuş ve araştırılması öngörülen konular sıralanmıştır.

Arşiv Binalarının Durumu ve Fiziki Şartlar
1- Arşivin Büyüklüğü ve Dolap Sistemi
Tapu müdürlüklerinde yapılan hemen hemen bütün işlemlerde evveliyat kontrolü� yapılmak 

üzere arşive başvurulmak zorunda olunması nedeniyle tapu arşivleri müdürlükler açısından hayati bir 
öneme haizdir. Bu nedenle tapu arşivleri günlük işlem yoğunluğunu kaldırabilecek bir niteliğe sahip 
olmalıdır. Bunun birinci şartı ise arşiv birimidir.

Arşiv hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için arşiv biriminin müdürlüğün büyüklüğü 
ile doğru orantılı olması gerekmektedir. Arşiv kurumdaki mevcut belgeleri rahat bir biçimde bünyesine 
sığdırabilmeli ve gelecek zamanda üretilecek belgeleri genişleyerek bünyesine alabilecek bir yapıya 
sahip olmalıdır. Çünkü tapu arşiv birimi sürekli olarak sirkülasyon halinde olan ve büyüyen bir 
yapıdadır. Arşivleri sadece belgelerin depolandığı alanlar olarak düşünürsek erişim faktörünü ortadan 
kaldırmış oluruz. Bu doğrultu da arşiv memurlarına yöneltilen;

Müdürlüğünüzdeki arşiv yeterli büyüklükte midir? sorusuna arşiv memurlarının % 82,5’i Hayır 
yanıtını verirken Evet yanıtını verenlerin oranı % 17,5 de kalmıştır.

Tablo 1: Arşivin Büyüklüğü                                               

hayır

evet

 

Kişi	
sayısı	 Yüzde

Evet 14 17,5

Hayır 66 82,5

Toplam 80 100,0
  

Tablodan anlaşılacağı üzere tapu müdürlüklerinde arşivin temel yapı taşı olan arşiv birimleri 
yeterli büyüklükte değildir. Arşiv birimlerinin yetersizliği; arşivlerin düzenlenmesini ve geliştirilmesini 
engelleyen en önemli etken olduğundan arşivler mecburi olarak bir depo haline dönüşmektedir. Bu 
da sistematik bir bilgi/belge altyapısı özelliği taşıması gereken arşivlerin karmakarışık bir bilgi/belge 
yığını olmasına neden olmaktadır. Arşiv birimlerinin fiziksel yetersizliği ile bilgi/belgelerin karmaşık 
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ve içinden çıkılmaz bir biçimde arşivlenmesi dosyalama sisteminde de aksaklıklara sebep olmaktadır. 
Bunun doğal sonucu olarak tapu müdürlüklerindeki işlemler olağan zamanından daha fazla sürede 
bitmektedir. Bu aşamada hatırlatmak gerekir ki işlem aşamasında evveliyat kontrolünün daha hızlı 
yapılabilmesi ve üretilmiş ve üretilecek belgelerin sistematik bir biçimde kontrol altına alınması için 
doküman yönetim sistemine geçilmesi kaçınılmaz bir sondur.  Böylece hem mekânsal problemlerden 
doğan bilgi/belgeye erişim zorlukları en aza indirgenmiş olacak, hem de daha kolay yönetilebilir ve 
hızlı erişim sağlanan bir arşive sahip olunacaktır. 

Anket kapsamında arşiv memurlarına yöneltilen diğer bir soru “Müdürlüğünüzdeki arşiv dolap 
sistemi hangisidir?” sorusudur. 

Tablo 2:Arşiv Dolap Sistemi

     Arşiv Dolap 
Sistemi

Kişi
Sayısı Yüzde 

Kompakt dolap 
sistemi 56 70,0

Ahşap raf dolap 
sistemi 20 25,0

Toplam
76 95,0

Cevaplamayan 4 5,0

    Toplam 80 100,0

 Arşiv memurların cevapları doğrultusunda müdürlüklerde kullanılan dolap sisteminin %70 
oranında kompakt dolap sistemi, % 25 oranında ise ahşap raf sistemi olduğu görülmüştür. Soruya 
cevap vermeyenlerin oranı ise %5’tir.

 Kompakt dolap sisteminin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

•	 Yer açısından tasarruf etmesi,
•	 Yangın sırasında belgelerin korunması, 
•	 Daha az tozlanma olması,
•	 Modern ve temiz görünüm sağlaması,
•	 Kilitlenebilme özelliği nedeniyle güvenli olması

Kompakt dolap sistemi sıralamış olduğumuz faydaları sağlar. Ancak yapımında kullanılan 
malzemenin kalitesi çerçevesinde sık sık bozulmalar, çevirme kollarında kırılmalar ve ray sisteminde 
eksen kaymaları gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Kompakt dolap sisteminde meydana 
gelen bu aksaklıklar arşiv memurlarına büyük sorunlar çıkarmakta ve belgelere erişebilmeleri için 
gereğinden fazla güç sarf etmelerine neden olmaktadır. Yapılan araştırmada arşiv memurlarından 
en önemli sorunlarını tanımlamaları istenmiştir. Verilen cevaplar göz önüne alındığında en önemli 
sorunlardan birisi kompakt dolap sistemlerindeki bozulmalar nedeni ile arşiv memurlarının bir tamirci 
gibi dolapların tamiri ile ilgilenmeleri olmuştur. Özellikle bayan arşiv memurları için bu sorunlar iş 

hayatını daha zor bir hale dönüştürmektedir.
Kompakt dolapların daha az sorun çıkarması için; kompakt dolap sistemleri kurulurken zemin 

etüdü iyi yapılmalı ve sistemin yapımında kullanılacak malzeme uzun yıllar dayanabilecek kaliteli 
malzemelerden seçilmelidir.

 2- Arşiv Memurlarının Çalışma Alanları ve Sahip Oldukları İmkânlar

 Arşiv memurlarının gündelik dosya/belge ihtiyacını karşılama görevleri yanında arşiv 
hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yürütülebilmesi için arşivi geliştirme, iyileştirme ve teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda yeni teknikleri arşive uygulama görevleri de vardır. Sürekli gelişen ve 
yaşayan bir organizma olan arşivlerin yeni tekniklerle güncel tutulması ve çağının gerisinde kalmaması 
gerekmektedir. Bu bağlamda arşiv memurlarının söz konusu görevlerini yerine getirebilmeleri için 
yeterli ekipman ve donanıma sahip olması kaçınılmazdır. Ayrıca bilgi ve belge hizmetleri konusunda 
özel eğitim almış olan arşiv memurlarından gerekli faydayı görmek ve arşiv hizmetlerinin daha 
nitelikli hale gelebilmesi için bu şarttır. 

 Bu kapsamsa yapılan anket çalışmasında arşiv memurlarına arşiv çalışmalarında kullanmaları 
için tahsis edilmiş masa ve bilgisayara sahip olup olmadıkları sorulmuştur.

“Arşiv çalışmalarını yürütmek için bir masaya sahip misiniz?”

Tablo 3:Arşivde Masa Sahip Olma Durumu
Masaya Sahip 

Olma Toplam

Evet Hayır 

Cinsiyet Erkek Sayı 10 36 46

Yüzde 21,7% 78,3% 100,0%

Bayan Sayı 18 16 34

Yüzde 52,9% 47,1% 100,0%

Toplam Sayı 28 52 80

Yüzde 35,0% 65,0% 100,0%

“Arşiv çalışmalarını yürütmek için bilgisayara sahip misiniz?”
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Tablo 4: Arşivde Bilgisayar Kullanma Durumu

Bilgisayar 
Kullanımı Toplam

Evet Hayır 

Cinsiyet Erkek Sayı 6 38 44

Yüzde 13,6% 86,4% 100,0%

Bayan Sayı 16 18 34

Yüzde 47,1% 52,9% 100,0%

Toplam Sayı 22 56 78

Yüzde 28,2% 71,8% 100,0%

Tapu müdürlükleri için arşivin taşıdığı önem dikkate alındığında çıkan sonuçlar son derece 
ilginçtir. Kurumun hafıza merkezi durumunda olan ve teknolojik gelişmelerin hızla tatbik edilmesi 
gereken arşivlerde çalışan personel, ihtiyaç duyulan en temel donanımlara maalesef sahip değildir. Bu 
durum, arşiv çalışanlarının modern metotlarla arşiv hizmetlerini yerine getirebilmelerine engel teşkil 
emektedir. 

 Ayrıca, bu iki grafikten arşivlerde, arşiv memurlarının sadece kas gücünden faydalanıldığı 
sonucu da çıkarılabilmektedir. Hâlbuki arşivcilik alanında mesleki eğitim alarak uzmanlaşmış 
personelden düşünce gücü noktasında faydalanılması, kurumsal hizmet kalitesi ve standartlarının 
yükseltilmesi açısından daha faydalı olacağı aşikârdır. Tapu arşivlerinde bulunan belgelerin işlemlerin 
yürütülmesinde temel kaynak olduğu göz önünde alındığında, işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi 
ve zamanın en iyi şekilde kullanması için bilgi-belge erişiminde arşivcilik eğitimi almış çalışanlara 
ihtiyaç duyulacağı açıkça görülmektedir. Bilinmelidir ki bilgi-belge hizmeti sunma konusunda 
eğitim almış çalışanların en önemli amacı bilgi ve belgeleri zaman kaybetmeden, en etkin bir 
biçimde kullanıcılarına ulaştırılmaktır. Çalıştıkları alanlar düşünüldüğünde ise en önemli görevi bilgi 
merkezlerini bu amaca yönelik olarak düzenlemektir. Bu ilkeler doğrultusunda tapu arşivlerinde 
hizmet verildiği zaman ortaya çıkacak durum bilgi-belge erişiminde hız, kullanıcılar için zamandan 
tasarruf, kaliteli işlem, çağını yakalamış bilgi merkezleri olacaktır. 

Arşiv Memurlarının Sorunları 
1- Mesleki Sorunlar

“…belge yığınlarını belli bir disiplin içinde muhafaza etmek ve gelecek
nesillere aktarmak, hem bilimsel anlamda hem de geçmişten geleceğe kurulan bağın
devamlılığı noktasından hayatî önem taşıyan bir konudur. Bu bakımdan arşiv malzemesi
kendi taşıdığı değer haricinde, bir de muhafazası açısından başlı başına ayrı bir önem
arz etmektedir. 4

4 Uğurhan Demirbaş ve diğerleri. Belgelerle Arşivcilik Tarihimiz (Osmanlı Dönemi)-I. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayı. Ankara, 1999.

Yapılan anket çalışması göstermiştir ki arşiv memurlarının en önemli sorunu mesleğe saygı 
konusundadır. Arşiv memurlarına yöneltilen “Bir arşivci olarak müdürlüğünüzde yaşadığınız sorunlar 
genel olarak nelerdir?” sorusuna verilen cevaplar genel itibarıyla bu konuda yoğunlaşmaktadır. 
Arşivcilik konusunda bilgi ve donanıma sahip arşiv memurları geride bıraktığımız çağın teknikleri 
ve imkânları ile görevlerini ifa etmek mecburiyetinde bırakılmaktadır. Oysaki kurumun bünyesinde 
barındırdığı eğitimli işgücünü olumlu yönde kullanarak hem arşiv birimlerin hem de arşivciliğin 
gelişmesini sağlaması gerekmektedir.

 Tapu müdürlüklerinde yıllar boyunca arşiv hizmetleri yardımcı hizmetler sınıfında çalışan 
personelle emanet edilmiştir. Kurum son yıllarda özellikle Bilgi ve Belge Yönetimi5 bölümü 
mezunlarını istihdam ederek olumlu bir adım atmış ve arşiv hizmetlerinin uzmanlık gerektiren teknik 
bir uğraş olduğunu kabul etmiştir. Fakat yıllardır yan iş olarak görülen arşivlere bu konuda eğitim 
almış insanların gelmiş olması kurum eski çalışanları tarafından tam olarak kabul görmemiş ve 
arşiv memurlarına eski zihniyetle bakılmaya devam edilmiştir. Kurumumuzun arşivlerde yeterince 
iyileştirme yapmamasından böyle bir kanıya varmaktayız. Öyle ki bir taraftan arşivcilik eğitimi almış 
insanları arşivlerde görevlendiren kurum diğer taraftan arşivlerin gelişimi ve çağa ayak uydurması 
konusunda yeterli adımları atmamıştır. Arşivlerde teknoloji kullanımı bilgisayar sahip olma grafiğinde 
de görüldüğü üzere son derece gerilerdedir. Aldıkları eğitim doğrultusunda çalışacakları ümidi işe 
başlayan arşiv memurları karşılaşmış oldukları manzara karşısında kuruma karşı duydukları aidiyet 
hissini kaybetmektedirler. Arşiv memurlarına yöneltilen “Kurumum bana aidiyetlik hissi vermektedir” 
şeklindeki cümleye ankete katılanların % 81,1’lik kısmı “Katılmıyorum” yanıtını vermiştir. Ankete 
katılanların % 10,8’i Kısmen katılıyorum derken “Katılıyorum” diyenlerin oranı sadece %2,7’de 
kalmıştır.

Kurumum bana aidiyetlik hissi vermektedir.
Tablo 5:Aidiyetlik Hissi

Kişi 
Sayısı Yüzde Yüzde

Katılıyorum 2 2,5 2,7

Kısmen 
katılıyorum 8 10,0 10,8

Kararsızım 4 5,0 5,4

Katılmıyorum 60 75,0 81,1

Toplam 74 92,5 100,0

Cevaplamayan 6 7,5

     Toplam 80 100,0

Tablo rakamları açıkça gösteriyor ki kurumdan istediği önemi görmediğini düşünen arşiv 
memurları kendilerini kuruma karşı aidiyetlik duygusu ile bağlı hissetmemektedirler. Dolayısıyla arşiv 

5 Bilgi ve Belge Yönetimi: Üniversitelerin Kütüphanecilik-Arşivcilik alanlarında eğitim veren bölümleri
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memurları kendilerini kurumun içinde bütünün parçalarından biri olarak görmemektedirler. Aidiyetlik 
hissi, çalışılan birimin diğer birimlerle sistematik bir biçimde çalışmasının temel koşullarındandır. 
Göründüğü üzere kurum çalışanlarının, görevlerini en iyi şekilde ifa etmeleri ve kurumun misyonunu 
ve vizyonunu kendilerine bir doktrin olarak belirlemeleri kurumla aralarındaki bağ ile yakından 
ilgilidir.  

Aynı doğrultuda arşiv memurlarına yöneltilen “Kariyer planları yapabileceğim bir kurumdayım” 
cümlesine arşiv memurlarının %73,7’lik bir kısmı Katılmıyorum, %21,1’i Kısmen katılıyorum, % 
5,3’ü ise Katılıyorum cevabını vermişlerdir.

“Kariyer planları yapabileceğim bir kurumdayım”

Tablo 6: Kariyer Grafiği

Kişi Sayısı Yüzde Katılım 
Yüzdesi

Katılıyorum 4 5,0 5,3

Kısmen 
katılıyorum 16 20,0 21,1

Katılmıyorum 56 70,0 73,7

Total 76 95,0 100,0

Cevaplamayan 4 5,0

                Toplam 80 100,0

 Mevcut sorunlar nedeniyle kendilerini işlerine yeteri kadar adapte edemeyen arşiv memurları 
kurum içerisinde kendilerine müspet bir yol haritası çizememektedirler. Burada dikkat çeken bir diğer 
önemli nokta ise arşiv memurlarının karşılaşmış oldukları sorunların çözümü noktasında umutlu 
olmayışlarıdır. Bu nedenledir ki arşiv memurları şahsi kariyer planlarında kuruma yer vermemektedir.

Nitekim arşiv memurlarına “Başka bir kuruma geçmeyi düşünmedim” sözüne katılıp katılmadıkları 
sorulduğunda ankete katılanların %90’ı bu görüşe katılmadığını, kararsızların oranının %7,5 olduğu 
ve kısmen katılanların oranının ise %2,5’ ta kaldığı görülmektedir. Katılıyorum yanıtını ise kimse 
vermemiştir. Ayrıca sorunun cinsiyet faktörüne bakıldığında, cinsiyetin etkisinin çok düşük olduğu 
görülmektedir.

Tablo 7: Kurumlar Arası Geçiş Grafiği

Başka bir kuruma geçmeyi hiç düşünmedim. Toplam 

Kısmen 
katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Cinsiyet Erkek Sayı 2 2 42 46

Yüzde 4,3% 4,3% 91,3% 100,0%

Bayan Sayı 0 4 30 34
Yüzde 0% 11,8% 88,2% 100,0%

Toplam Sayı 2 6 72 +80
Yüzde 2,5% 7,5% 90,0% 100,0%

2- Teknik Sorunlar

Arşiv memurları yaptıkları işin kabul görmemesi dışında önemli teknik sorunlarla da karşı 
karşıyadırlar. Bu sorunları:

•	 Arşivlerde arşiv memurlarına çalışmaları için sunulmuş donanım bulunmaması,
•	 2010/20 sayılı Evrak, Dosya, Arşiv Genelgesinin gelişmeye ve genişlemeye imkân vermemesi

İkinci maddeyi açıklamak gerekirse; 2010/20 sayılı Evrak, Dosya, Arşiv Genelgesi bütün 
belgelerin zemin bilgisine göre arşivlemesi esasına dayanmaktadır. Son derece basit bir tekniğe 
dayanan bu arşivleme sistemi genişlemeye imkan vermemekte ve belgelere erişimde zaman kaybına 
neden olmaktadır. Bu mevcut sorunlar arşiv memurlarının işlerini tam anlamı ile yapmalarına engel 
olmakta ve doğal olarak tapu hizmetlerinin verilmesi aşamasına da olumsuz olarak sirayet etmektedir. 
Tapu hizmetlerinin verilmesi için arşiv hizmetlerinin tek öncül olduğu düşünülürse, arşiv sorunları 
bütün tapu müdürlüğünün ortak sorunu olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda arşivdeki sorunlar 
ivedilikle yöneticiler tarafından dikkate alınmalı ve çözümü için gerekli çalışmalar yapılmalı, bilhassa 
çözüme katkı sağlayabilecek alanında uzman personele destek sağlanmalıdır.

 Kurumun Arşive Bakış Açısı

Arşiv memurlarının kabul görmeme ve mesleklerine saygı konusundaki sorunları kurumun 
arşive ve arşiv çalışanlarında bakış açısı ile doğrudan ilgilidir. Bu durumu iki başlık altında açıklamak 
gerekir ise; birinci başlık daha öncede belirttiğimiz üzere kurumun yıllarca arşivlerde mesleki eğitim 
almamış personeli çalıştırılması, ikinci başlık ise eski uygulamalara alışmış, arşivcilik alanındaki yeni 
yaklaşımlarımı gerekli görmeyen arşiv dışı bazı yöneticilerden kaynakladığı söylenebilir. Yapılan anket 
çalışmasının sonucu bu düşünceyi destekler niteliktedir. Arşiv memurlarına “Arşiv uzmanlık gerektiren 
bir birimdir ve buradaki bütün çalışmalar titizlikle yapılmadır” cümlesi çalıştığım müdürlüğün arşive 
bakış açısını ortaya koyar şeklindeki bir cümleye katılıp katılmadıkları sorulmuştur. 

“Arşiv uzmanlık gerektiren bir birimdir ve buradaki bütün çalışmalar titizlikle yapılmadır” 
cümlesi çalıştığım müdürlüğün arşive bakış açısını ortaya koyar.
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Tablo 10: Arşive Bakış Açısı

Kişi 
Sayısı Yüzde Katılım

Yüzde

Katılıyorum 22 27,5 27,5

Kısmen 
katılıyorum 12 15,0 15,0

Kararsızım 2 2,5 2,5

Katılmıyorum 44 55,0 55,0

Toplam 80 100,0 100,0

 Tablo kurum çalışanlarının arşive bakış açısını açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Tabloya 
göre arşiv memurları % 55’ i kendilerine yöneltilen cümleye katılmadıklarını söylemişlerdir. Cümleye 
katıldığını söyleyenlerin oranı ise %27,5’te kalmıştır. Arşive bakış açısına doğru orantılı olarak arşiv 
memurlarına karşı alınan tavırda da sorunlar vardır. Arşivin teknik bir iş olduğunu kabullenmeyen 
arşiv dışı kurum personelin belli bir kesimi alanında uzman personeli de kendisi ile aynı çizgide 
görmemektedir. Bu algının oluşmasına yöneticilerin davranışları da sebebiyet vermektedir. Arşiv 
memurlarına Amirlerimin davranış ve tutumlarını baz alırsam kendimi “GİH”(genel idari hizmetler) 
sınıfında çalışan bir memur olarak görürüm” şeklindeki bir kanıya katılıp katılmadıkları sorulmuş 
ve arşiv memurlarının % 37,5’ i katılmadıklarını beyan etmişlerdir. Katılıyorum diyenlerin oranı 
% 42,5, kısmen katılıyorum diyenlerin oranı % 12,5, kararsızım diyenlerin oranı ise % 7,5 olarak 
gerçekleşmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki arşiv memurları kurum tarafından halen tam olarak 
benimsenmemişlerdir. 

Özellikle bazı yöneticiler arşiv memurlarını arşiv sorumlusundan daha çok depo görevlisi gibi 
görmekte ve bu yönde istekte bulunmaktadır. Bu noktada yöneticilerin sergilemiş oldukları tavır son 
derece önemlidir. Arşivin önemini kavramış olan ve arşiv memurlarına olumlu bir şekilde yaklaşan 
yöneticiler arşiv memurlarının işlerini daha kolay hale getirecektir. Bu amaçla arşiv memurlarına 
aşağıdaki kanıya katılıp katılamadıklarını sorduk.

Yöneticilerin sergilediği tutum ve davranışlar, çalışanları motive edici yöndedir. 

Tablo 11: Yöneticilerin Tutumları

Aralık Yüzde Katılım 
Yüzdesi

Katılıyorum 6 7,5 7,7
Kısmen katılıyorum 4 5,0 5,1
Kararsızım 12 15,0 15,4
Katılmıyorum 56 70,0 71,8
Toplam 78 97,5 100,0
Cevaplamayan 2 2,5

Toplam 80 100,0

Rakamlara göz atıldığı zaman yöneticilerin tutumları açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 
Ne yazık ki yöneticilerin % 71,8 oranında büyük bir bölümü çalışanları motive edici yönde tutum 
sergilememektedir. Tapu müdürlüklerinde yöneticiler işlem yapan personeli kurumun asli unsuru, arşivi 
ise işlem yapan personelin yardımcısı olan bir birim olarak görmekte ve buna göre davranmaktadır. 

Arşiv memurları joker eleman görülmekte asli işinin arşivi yönetmek olduğu unutulmaktadır. Bu 
algıdan dolayı arşiv memurları müdürlüğün bütün ara işlerini halletmesi gereken kişiler olarak 
görülmektedir. Bu durum arşiv memurlarının iş tanıma ile uyuşmamaktadır. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Yetki, Görev ve Sorumlukları Hakkındaki Genelgede arşiv memurlarının 
görev sorumlulukları şu şekilde tanımlanmıştır:

Arşiv Uzmanı-Arşiv Memuru

MADDE 23- 
1-Arşiv Uzmanı ve Arşiv Memurunun görev ve sorumluluğu;
a) Tapu Müdürü ve Müdür Yardımcılarının denetim ve gözetimi altında müdürlükteki bütün sicil 

ve belgeleri, Tapu Sicil Tüzüğü, arşive ilişkin mevzuat ve genel emirlere uygun olarak düzenli bir 
şekilde arşivlemek,

b) Arşiv evraklarını işlemlere hazır halde bulundurmak ve ihtiyaç duyulan dosya ve belgelerin 
arşiv çıkışını yaparak ilgili memura teslim etmek ve sonrasında dosyanın arşive girişini takip etmek. 
Arşivin düzenini, güvenliğini, teknik bakımını sağlamak, 

c) Zorunluluk arz eden durumlarda, Tapu Müdürün teklifi Bölge Müdürünün onayı ile yetki 
verilmesi halinde akitli akitsiz işlem yapmak, 

ç) Arşivlenmiş belgenin müdürlük içerisinde arşiv dışına çıkarılması durumunda, tekrar 
arşivlenmesini takip etmek, arşiv giriş ve çıkış kayıtlarını yapmak,

d) Mevzuat gereği aslı müdürlük dışına çıkması gereken belgelerin birer örneğinin alınarak özel 
siciline kaydını yapmak ve dönüşünü takip etmek,

e) Müdür tarafından verilen benzeri işleri yapmak.
2- Müdürlüğün evrak kayıt, yazışma ve dosyalama gibi iş ve işlemlerinin yazışma kurallarına 

ve Standart Dosya Planına uygunluğunun takibini ve denetimini yapmak, mevzuata uygunluğunu 
sağlamak, arşiv çalışmalarıyla ilgili proje ve görevlerde yer almak, müdürlük devir teslim işlemlerinde 
komisyonda görev almak.

3- Arşiv Uzmanı ve Arşiv Memuru, görevlerinden dolayı Müdür Yardımcısı ve Müdüre karşı 
sorumludur.6

 
Bazı yöneticiler, Müdür tarafından verilen benzeri işleri yapmak maddesine dayanarak arşiv 

memurlarını arşiv dışı işlerde görevlendirmektedirler. Arşivin yönetimi ve gelişiminden sorumlu 
olan arşiv memurları asli görevlerinden alı konulmaktadır. Fakat yapılan denetimler sırasında arşivle 
ilgilenememiş oldukları göz önüne alınmadan arşivdeki eksikliklerden sorumlu tutulmaktadırlar. 

Arşiv memurları sorunlarını tanımlarken müdürlükte işçilerin yapması gereken bütün işlerin 
kendilerinden beklendiğini dile getirmişleridir. Bunu bir örnekle somutlaştırmak gerekirse; bölge 
müdürlüğünden depo malzemesi geldiği zaman yöneticilerin malzemelerin taşınmasını arşiv 
memurundan istemesi gibi. Bu arşiv memurlarının almış oldukları eğitimden çok fizik güçlerinden 
yararlanılmak istendiğini göstermektedir. Zira arşiv memurlarının % 57,5’i “Müdürlüğümde, almış 
olduğum eğitiminden yararlanılır” sözüne katılmadıkları yönünde cevap vermişlerdir. 

6 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Yetki, Görev ve Sorumlukları Hakkındaki Genelge. Ankara: TKGM,2012.
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Müdürlüğümde, almış olduğum eğitiminden yararlanılır”

Tablo 11: Eğitimden Yararlanma 
Kişi 

Sayısı Yüzde 
Katılım 
Yüzdesi

Katılıyorum 4 5,0 5,0
Kısmen katılıyorum 28 35,0 35,0
Kararsızım 2 2,5 2,5
Katılmıyorum 46 57,5 57,5
Toplam 80 100,0 100,0

Tabloyu incelediğimizde ankete katılanların yarısından fazlası aldıkları eğitimden yararlanılmadığını 
düşünmektedir. Zira bu kanıya katılanların oranı sadece %5 kalmıştır. Bu da kurumda görev yapan 
arşiv memurlarının performansını ve motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumun 
olumsuz yönlerinden biri ise, almış olduğu eğitim çerçevesinde kendini gerçekleştirmek isteyen arşiv 
memurlarının ideallerini törpüleyici bir etken olmasıdır. Oysaki bilgi ve belgeleri kullanıcıları için en 
ideal şekilde düzenleyen ve erişim esnasında hız faktörünü en öncelikli ülkü edinen bilgi mühendisleri, 
yaşadığımız bilişim çağında teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip edip bu gelişim süreci 
içinde, bilgi güçtür önermesinden yola çıkarak bağlı oldukları kurumun modernizasyonunda faal rol 
üstlenmek istemektedirler.

 Mevzuat İle Arşivlerin Mevcut Durumu Arasındaki Farklar
  Tapu müdürlüklerinde arşivlerin fiziki durumlarının nasıl olacağı ve arşiv hizmetlerinin 

nasıl yürütüleceği çeşitli genelgeler ile belirlenmiştir. Bu genelgelerden ilki Fiziki arşiv Standartları 
Genelgesidir. Söz konusu genelge arşiv malzemesi, arşiv personeli, arşiv mekânları ve belgelerin 
korunmasına yönelik düzenlemeler içermektedir. Genelgenin 7. maddesi Birim/Ünite arşivlerinin 
taşıması gereken özellikleri şöyle sıralamaktadır:

1) Birim-ünite arşivlerinde, binaların zemin katları tercih edilmeli, bodrum ve diğer katlar tercih 
edilmemelidir.

2) Birim-ünite arşivleri, kurumun veya birimin bünyesinde ve uygun büyüklükte olmalıdır.
3) Birim-ünite arşivleri, yangına neden olabilecek unsurlardan uzakta yer almalıdır.
4) Birim-ünite arşivleri, sel baskınına açık mahallerde olmamalı, arşiv mahzenleri içerisinde su 

baskınına neden olacak tesisatlar bulunmamalıdır.7

 Genelge aynı zamanda, arşiv binaları ve mahzenlerin yapı-iç donanım özellikleri, arşiv 
mahzenlerinde kullanılacak ekipmanlar konularını ayrıntılı olarak kurallar getirmektedir. Genelge 
teorik olarak son derece iyi hazırlanmıştır. Fakat genelge şartları ile mevcut tapu arşivleri uyumu 
konusunda önemli eksiklikler vardır. Nitekim arşiv memurlarının görüşleri de bu doğrultudadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Fiziki Arşiv Standartları Genelgesi’ne göre çalıştığım arşiv 
birimi bu genelgeye uygundur.

7 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Fiziki Arşiv Standartları Genelgesi, Ankara: TKGM,2012.

Tablo 12: Genelgeye Uygunluk

Aralık Yüzde Katılım 
yüzdesi

Katılıyorum 12 15,0 15,0

Kısmen 
katılıyorum 16 20,0 20,0

Katılmıyorum 52 65,0 65,0

Toplam 80 100,0 100,0
Görüldüğü üzere arşiv memurlarının %65’i arşivlerinin söz konusu genelgeye uygun olmadığı 

görüşündedir. Bu eksikliklerin en başta gelenleri;
	Arşivlerin bodrum katlarda yer alması,
	Arşivlerin dar olması ve genişlemeye müsait olmamaları,
	Arşivlerde havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin olmaması
	Arşivlerin belgelere zarar verecek şekilde ışığa maruz kalması ve özel ışıklandırmaların 

olmaması olarak sıralanabilir.
 Arşivlerin mevcut eksiklikleri yukarıda saymış olduklarımızla sınırlı değildir. Fakat elzem 

olanları olarak tanımlanabilir. Binaların içlerine bilgi/belge doldurarak arşiv hüviyeti kazandırılamaz. 
Günümüz teknolojik gelişmeleri ışığında arşivlerin koruma altına alınması ve belgelerin ömrünün 
uzatılması için özel önlemler alınması gerekmektedir.  

Arşivlerde uygulanan bir diğer ise Standart Dosya Planıdır. Bu genelge yazışmalarda birliği 
sağlamak ve belgelere ulaşımı hızlandırmak amacı ile uygulanmaktadır. Genelge genel itibariyle 
kurumlar arası yazışmalarda kullanılmakta fakat kurum tarafından işlemler sonucu oluşan ve kurumun 
ana arşivinin oluşturan belgelerin sınıflanmasında kullanılmamaktadır. 

Arşivlerde Çalışmanın Yan Etkileri
Arşivlerde belge/dosya dolaşımını sağlayan ve aynı zamanda arşivlerini her anlamda iyileştirme 

konusunda çalışmalar yapan arşiv memurlarının çalışma ortamları kabul edilmelidir ki sağlığa pek 
uygun değildir. Kompakt sistemi her ne kadar normal raf sistemine oranla tozlanmayı azaltsa da 
tamamen yok ettiği söylenemez. Arşivlerde genellikle havalandırma sisteminin olmaması tozlanmayı 
artıran önemli bir faktör konumundadır. Bu noktada arşiv memurlarına sağlık ve giyim harcamalarında 
işlerine bağlı olarak artış olup olmadığını sorulmuştur.

“Müdürlüğünüzde çalıştığınız birim baz alındığında giyim harcamalarınızda bir artış olmuş 
mudur?”

Tablo 8: Giyim Harcamalarındaki Artış

Giyim Harcamasında Artış Toplam

Evet Hayır

Cinsiyet Erkek Sayı 26 20 46

Yüzde 56,5% 43,5% 100,0%

Bayan Sayı 24 10 34

Yüzde 70,6% 29,4% 100,0%

Toplam Sayı 50 30 80

Yüzde 62,5% 37,5% 100,0%
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“Müdürlüğünüzde çalıştığınız birim baz alındığında sağlık harcamalarınızda bir artış olmuş 
mudur?”

Tablo 9:Sağlık Harcamalarındaki Artış

Sağlık Harcamasında 
Artış Toplam

Evet Hayır
Cinsiyet Erkek Sayı 32 14 46

Yüzde 69,6% 30,4% 100,0%

Bayan Sayı 22 12 34

Yüzde 64,7% 35,3% 100,0%

Toplam Sayı 54 26 80
Yüzde 67,5% 32,5% 100,0%

Ankete verilen cevaplara göre arşiv memurlarının % 62’ sinin giyim harcamaları, % 67’ sinin ise 
sağlık harcamalarında artış meydana gelmiştir.

Görüldüğü üzere arşiv memurları, çalıştıkları ortamların sağlığa uygun olmaması sebebiyle 
çeşitli rahatsızlıklar yaşamakta ve daha fazla giyim ve sağlık harcaması yapmak zorunda kalmaktadır. 
Bunun nedeni ise arşivlerde genellikle havalandırma olmaması ve arşivlerin önemli bir bölümünün 
havasız ve nemli bodrum katlarda yer almasıdır.  Bu sorunları en aza indirmek için kurum tarafından 
arşiv memurlarına maske(EN149 Standart), eldiven, kolluk, tozluk sağlanmalıdır. Ayrıca arşiv 
memurlarına karşılaşmış oldukları sağlık problemleri nedeniyle sağlık tazminatı, yıpranma payı ve 
yıllık verilmelidir.

SONUÇ
Araştırmadan çıkarılacak ilk sonuç şüphesiz ki kurumsal hafızamız ve mülkiyet hakkının 

yasal dayanağı olan tapu arşivlerinin gereken önemi ve ilgiyi görmediğidir. İşlemez hale gelmeleri 
durumunda tapu müdürlüklerindeki bütün faaliyetleri felce uğratacak kadar hayati değere sahip olan 
tapu arşivleri ne yazık ki hak ettikleri yatırımdan yoksun bırakılmışlardır.  

Doküman yönetim sistemlerinin en etkin şekilde kullanıldığı bu çağda maalesef tapu arşivleri 
eski tekniklerle ayakta durmaya çalışmaktadır. Buradan yola çıkarak bu arşivlerde görev alan arşiv 
memurları kariyer planları yapamamakta, kendilerini geliştirecek imkânlar bulamamakta ve kurumdan 
ayrılmayı düşünmektedirler. Ayrıca arşiv memurlarına arşiv dışı, ara işler yaptırılmakta ve daha 
önemlisi bu işlerin arşiv memurun işleri olduğu kanısı oluşmaktadır. Bu algının oluşmasına yol açan 
arşiv işlerinin basit/kolay işler olarak görülmesidir. Özellikle bazı yöneticilerin arşiv memurlarına karşı 
takınmış oldukları olumsuz tavırlar arşiv memurlarının motivasyonunu olumsuz yönde etkileyerek 
kuruma karşı aidiyet duygusunu kaybetmelerine sebebiyet vermektedir.

Araştırmadan çıkarılabilecek bir diğer önemli sonuç ise arşiv mekânlarının fiziksel olarak 
yetersiz oluşu ve arşiv memurlarının almış oldukları eğitimi uygulayacakları ortam ve imkânlara 
sahip olmamalarıdır Arşivlerin fiziki koşulları ve belgelerin korunma şekilleri genelge şartları ile 
uyuşmamaktadır. Arşiv mekânları arşiv birimlerinin taşıması gereken özellikleri taşımamaktadır. 
Arşivlerde havalandırma ve iklimlendirme sistemleri bulunmamakta ve bu belgelerin saklanma 
ömrünü ve arşiv personelinin sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Arşivler teknik işlemlerin 
yürütüldüğü asil hizmet birimlerinden ziyade gerektiği zaman dosya çıkarılması gereken depolar 

olarak görülmektedir. Son derece yanlış olan bu algının bazı kurum personeli ve bazı yöneticilere 
hâkim olması, arşivlerin gelişimi sekteye uğratmaktadır.

Çalışmaya konu olan anketin değerlendirilmesi sonucunda ortaya konulan problemlerin giderilerek 
hizmet kalitesinin artırılabilmesi, arşivlerimizin modern bir işleyiş ve yapıya kavuşturulabilmesi için;

1. Bütün tapu müdürlükleri arşivleri TKGM tarafından yayınlanan Fiziki Arşiv Standartları 
genelgesine uygun hale getirilerek standart sağlanmalıdır.

2. Arşivcilik alanında eğitim almış arşivcilere hak ettiği saygı gösterilmelidir.
3. Arşivlerdeki çalışma koşulları sebebiyle sağlık sorunları yaşayan arşivcilere sağlık tazminatı 

verilmelidir.
4. Daha hızlı erişim sağlanan ve daha yönetilebilir bir arşive sahip olmak için; arşivlerde 

Doküman Yönetim Sistemine geçilmeli ve bu çalışmalarda uzmanlaşmış kadrolar aracılığı ile 
yapılmalıdır. 

5. Sürekli gelişen ve değişen bir ülke olduğumuz göz önüne alındığında; artan iş yükünü 
karşılamakta güçlük çeken arşiv personeli sayısı ihtiyacı karşılayacak sayıya yükseltilmelidir. 

KAYNAKÇA
Arşiv standardı TS 13212.Ankara: TSE,2006.
Binark, İsmet. “Arşiv ve Arşivcilik Bibliyografyası” Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1979.
Çakın, İ. Cumhuriyet’ten günümüze bilgi profesyonellerinin eğitiminde başlıca yönelişler. Türk 

Kütüphaneciliği, 19(2005): 7-24. 
Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Ankara, 2011.
Özdemirci, F. Uluslar arası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme. 

Türk Kütüphaneciliği, 2005
Özdemirci, Fahrettin. “Belge Üretimi ve Kurumsal Bilgi Yönetimi” 21. Yüzyıla Girerken 

Enformasyon Olgusu Sempozyumu: Bildiriler (19-20 Nisan 2001:Hatay). Ankara: Türk Kütüphaneciler
Derneği, 2001. İçinde, 179-186.
Özdemirci, Fahrettin; A. Oğuz İÇİMSOY, Ülkemizde Arsiv Eğitim-Öğretiminin Yapılandırılması 

ve Beklentiler Konulu Workshop Sunusu. Ankara, Arşiv Araştırmaları Dergisi, 2001.
Özdemirci, Fahrettin .(1999) “Arşivlerimizin Kurumsal Yapılanma Gereksinimleri”, Bilginin 

serüveni: Dünü, bugünü, yarını: Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Kurulusunun 50. Yılı Uluslararası 
Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara / Yayını

hazl. Özlem Bayram... (ve başkaları). Ankara: TKD, 1999. İçinde, 366-383.
Hanstad, T. Designing Land Registration Systems for Developing Countries. American University 

International Law Review, 13(1998) : 649-702.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Evrak, Dosya, Arşiv Genelgesi, Ankara: TKGM,2010.
Tapu ve  Kadastro Genel Müdürlüğü Fiziki Arşiv Standartları Genelgesi, Ankara: TKGM,2012.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Yetki, Görev ve Sorumlukları Hakkındaki 

Genelge. Ankara: TKGM,2012.
Yaşar Tonta, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (açık ders malzemesi) Katkıda 

bulunanlar: Umut Al ve Orçun Madran. (Türkiye Bilimler Akademisi Ulusal Açık Ders Malzemeleri 
Konsorsiyumu’nun desteğiyle hazırlanmıştır). Hacettepe Üniversitesi

http://web.tkgm.gov.tr/tkgm/index.php?page=sayfalar&op=tarihce_gorevler
http://www.ironmountain.com.tr/
http://www.arsivistdizayn.com.tr
http://www.yordam.com/V2/index.php

http://www.acikders.org.tr/course/view.php?id=80


744 745

KONGRE BİLDİRİLERİ

Arşiv Dairesi BaşkanlığıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

XV.OTURUM

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Faisal Al KANDERİ

Prof. Dr. Mehmet Akif ERDOĞRU
1572’de Osmanlı İdaresinde Kıbrıs Adasının Avdim Nahiyesi: İdari Sınırlar, Nüfus, Ekonomik Zenginlik  

ve Köyler

Prof. Dr. Martha MUNDY 
The Importance Of The Tapu Records For Understanding The Social and Economic History Of The Arab 

Provinces Of The Ottoman Empire İn The Late 19th and Early 20th Centuries: North Jordan and South 
Lebanon

Prof. Dr. Kenan Ziya TAŞ 
Osmanlı’nın Kuruluş Coğrafyası Olarak Bolu Sancağı’nın Arşiv Kaynaklarından Tahrir Defterleri ve 

Bunlara Dayalı Çalışmalar Üzerine Değerlendirmeler

Doç. Dr. Cavid QASIMOV
Irevan (Revan) ve Bahçıvan’ın Etnik-siyasi Tarihinin Öğrenilmesinde Osmanlı Devleti Tarafından Hazır-

lanan Mufassal Defterleri’nin Önemi



746 747

KONGRE BİLDİRİLERİ

Arşiv Dairesi BaşkanlığıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

İDARİ SINIRLAR

Avdim veya Evdim (Türkçesi: Düzkaya, Rumcası: Avdimou), 1572 yılında, genel olarak, 
Kıbrıs adasında, güneyde, Episkopi (Piskopu/Yalova) ile Kukla (Kouklia) arasında kalan 
bölgenin (nahiye) ismidir. Osmanlılar, 1572 yılında, eski Venedik yönetiminde farklı bir idari 

bölünmeyle, bu bölgede yer alan yirmi dokuz köy, birkaç mezra ile bir manastırı ayrı bir idari birim 
halinde teşkilatlandırmışlardır.1 Bu bölgeye ismini Aşağı ve Yukarı Avdim isimli iki köyden alıyor. 

Bu bölgeye, coğrafi olarak bakıldığında, bu köylerin bir kısmının Trodos dağlarının eteklerinde 
yer alırken, diğer kısmının sahilde, deniz kenarında yer aldığı görülür. Bu alanda yer alan kimi köyler 
aslında Episkopi’ye ve Limasol’a daha yakın olduğu için, Osmanlı merkezi idaresi, bu köyleri her ne 
kadar Avdim bölgesi içinde gösterse de, bunların Limasol’a bağlı olduklarını açıkça yazmıştır. Malya, 
Iskleniku, Anuvire, Dora, Arçu, Perithiyu Diyakinuse, Kıridi ve Paramali köylerinin idari ve askeri 
olarak Limasol’a bağlı olduğu belirtilmiştir. Kalan diğer köyler, Avdim nahiyesinde yer almıştır.

NÜFUS
Bu köylerin Ortodoks ve Katolik nüfusa sahip oldukları görülüyor. Bu durum, Osmanlı idaresinin 

Katolik köylü nüfusunu adadan kovmadığının bir kanıtı olarak görülebilir. Bu dönemde Müslümanlar 
henüz yoktur. Henüz 1572 yılında İslamlaşma adanın bu bölgesinde başlamamıştır. 

Kimi köyler büyük mahallerden oluşuyor.Bu  bölgenin en kalabalık köyü, 250 hanelik nüfusuyla 
Arçu (Arsos) köyüdür. Yüz haneden fazla olan en kalabalık köyler, Dora, Vasa, Pano Avdim, Anuvire, 
Malya, Omodoz ve Baçna olarak sıralanmaktadır. Bu köyler, Limasol’a yakın yerde yer almaktadır. 

Arçu köyü dört mahalleden oluşmaktadır. 1. Ayo Filipu 2. Aya Pereşkoğa 3. Aya Andreniku 4. Aya 
Apostol. 
1 Bu tebliğ, büyük ölçüde, Ankara’da Tapu Kadastro Arşivi’nde saklanan Kıbrıs Mufassal Defteri’nin Avdim nahiyesi bölümüne (varak: 327-344) 
dayanıyor. Çalışmama izin verdikleri için Kuyud-i Kadime Arşivi personeline teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Mehmet Akif ERDOĞRU
Ege Üniversitesi / TÜRKİYE

1572’DE OSMANLI İDARESİNDE KIBRIS ADASININ AVDİM NAHİYESİ: 
İDARİ SINIRLAR, NÜFUS, EKONOMİK ZENGİNLİK VE KÖYLER
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Dora köyü ise üç mahalleden ibarettir. 1. Aya Marina 2. Aya Sava 3. Kapuluka. 
Anuvire köyü ise iki mahallelik bir köydür. 1. Istraniku 2. Ishavro mahalleleri. Baçna köyü üç 

mahalleliktir ve biri açıkçası Katolik mahallesidir. A. Katloki 2. Aya Marina 3. Aya Yorgi Terulaka. 
Yervasiye köyü ise iki mahalleden oluşmaktadır. 1. Aya Marina 2. Aya Nikola. Bu köylerin Osmanlı 

idaresi öncesinde mahallelere sahip oldukları anlaşılıyor. Dr. Dr. Jennings, Baçna (Pahna) köyünden 
Müslüman olmayan bir kadının bir Müslüman erkeği dava etmek için 1630’lu yıllarda Lefkoşa Osmanlı 
mahkemesine başvurduğunu tespit etmiştir.2 Bu bölgede İslam’ı kabul etme örnekleri 1002 yılında 
itibaren görülür. Avdimli Mariya, kocası İslam dinini kabul etmemesine rağmen kendisi Lefkoşa Şeri 
Mahkemesine gelerek  1604 yılında Müslüman olmuştur.3 Bu bölgenin köylerinde yaşayan kimi dul 
kadınlara ise, vergisini ödemek şartıyla, 1572 yılından sonra tarım yapma izni verilmiştir. 

Tablo 1. 1572 Yılında Avdim Nahiyesinin Nüfusu
( Kaynak: Defter-i Mufassal-ı Liva-yı Kubrus, TKGM Arşivi, Ankara)

Köyler Hane Mücerred Diğerleri
Arçu 250 26 -
Dora 142 16 -
Vasa 132 15 1
Pano Avdim 124 14 2
Anuvire 120 28 -
Malya 113 17 -
Omodoz 111 19 6
Baçna 102 27 -
Potamiyu 96 9 1
Ayo Oros 89 5 1
Afhatora 79 19 -
Yervasiye 78 9 1
Perithiyu Diyokenuse 65 12 1
Platanistiye 62 11 -
Kato Avdim 56 5 -
Aya Yorgi Pisuri 42 7 1
Paramali 42 2 -
Kato Yannada 41 7 -
Pisuri 40 6 -
Galfiye 28 3 -
Malavri 2 2 -
Iskleniku 23 6 4
Kıridi 18 4 -
Kamara 14 4 -
Kisuse 12 1 -
Mandala 12 1 -
Fini 9 1 2
Apliki Turtari - 6 -
Periskiyu Koni - 4 -

2 Ronald C. Jennings, Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean World, 1571-1640, New York 1993, s. 25, 70.
3 Jennings,  Ottoman Cyprus, s. 140.

Aya Anarkiri Manastırı - - -
Asateri mz. - - -
Lindiye mz. - - -
Kaputami mz. - - -
Toplam 1923 259 19

Dr. Jennings, Pano Evdim köyünün 140 yetişkin erkek nüfusa sahip olduğunu, bunların on 
dördünün mücerred ve ikisinin kör olduğunu yazar. Yaklaşık 600-650 kişilik bir yerdir.4Pano Evdim 
köyünün Müslüman olmayan nüfusunun on altıncı yüzyıl sonlarına doğru keskin bir şekilde % 46’lık 
bir oranla, 25 haneye düştüğünü yazıyor. 1623’e kadar bu köyün nüfusu düşmeye devam etmiştir.5

EKONOMİK ZENGİNLİK
En zengin köyler sıralamasında ise ilk sırayı Pano Avdim alıyor. On bin akçeden daha fazla 

Osmanlı hazinesine vergi ödeyen bölge köyleri arasında, sırasıyla Arçu, Anuvire, Dora, Malya, Vasa, 
Omodoz, Potamiyu, Afhotora, Pahna, Aya Oros köyleri ilk sırayı almaktadır. Malavri, Fini, Lindiye, 
Perikiyu Koni, Kaputami, Apliki Turtari en fakir yerlerdir. 

Tablo 2: 1572 Yılında Avdim köylerinin Osmanlı hazinesine ödediği yıllık vergi miktarı (akçe 
olarak)( Kaynak: Defter-i Mufassal-ı Liva-yı Kubrus, TKGM Arşivi, Ankara)

Köyler Hâsıl
Pano Avdim 40583
Arçu 22594
Anuvire 20785
Dora 17743
Malya 17666
Vasa 17239
Omodoz 17179
Potamiyu 16773
Afhotora 14768
Baçna 13526
Ayo Oros 11549
Paramali 9871
Platanistiye 7827
Yervasiye 6975
Perithiyu Diyokenuse 6227
Kato Yannada 5950
Aya Yorgi Pisuri 5894
Iskleniku 4734
Kato Avdim 4650
Galfiye 3955
Pisuri 3852
Kamara 3349
Mandala 3051

4  Jennings, Ottoman Cyprus, s. 259.
5  Jennings, Ottoman Cyprus, s. 194-196.
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Kıridi 2588
Kisuse 2102
Aya Anarkiri 1800
Malavri 1713
Fini 1441
Lindiye mz. 999
Periskiyu Koni 929
Kaputami mz. 790
Apliki Turtari 608
Toplam 289.710 akça

Dr. Jennings, bu bölgeye adını veren Pano ve Kato Evdim köylerinin, kasaba olmadıklarını, birer 
köy olduklarını, doğru olarak yazar. Zaten, bu bölgede, şehir veya kasaba özelliğini gösteren herhangi 
bir yerleşme yeri bulunmamaktadır. Dr. Jennings, her ne kadar, Kato Avdim köyünün en zengin 
köy olduğunu; Pano Avdim’in de orta halli olduğunu yazarsa da,6 vergi rakamları incelendiğinde, 
sıralamanın tam tersi olduğu, bunun bir dalgınlık eseri yazıldığı görülür. Yıllık 40.583 akça vergisiyle, 
Pano Avdim köyü, Avdim bölgesinin en zengin olarak görülüyor. Bu köyün zenginliği, büyük ölçüde 
pamuk ile hububat tarımından geliyor. Keçi boynuzu, köylüler için önemli bir gelir kaynağıdır. 
Bunlardan başka, mercimek, bakla, keten, bal, koyun zeytin, üretimi yapılıyor. Bir meyhane ile 
değirmen de köye ayrıca bir zenginlik katıyor. Bölgenin en önemli gelir kaynağı olan üzün suyu (şıra)7  
bu köyde üretilmiyor. Bu bölgenin köylerinin temel zenginlik kaynağı, tarımdır. Ticari faaliyetlere 
hemen hemen hiç rastlanmıyor. 

 
1572’de Pano Avdim Köyü 
( Kaynak: Defter-i Mufassal-ı Liva-yı Kubrus, TKGM Arşivi, Ankara)

Vergi kalemleri Yıllık toplam tutar
pamuk 19200
buğday 13200
ispençe 4140
arpa 3900
keçi boynuzu 3745
meyhane 1500
zeytin 957
bakla 850
su değirmenleri 660
domuz 250
Badıheva ve diğerleri 250
keten 230
koyun 155
beytülmal ve diğerleri 150
deştbani 110
meyve ve sebzeler 100
mercimek 91
arı kovanı (bal) 50
Toplam 40.583

6  Jennings, Ottoman Cyprus, s. 259-260.
7  Jennings’in üzüm suyunu, kile ile ölçmesi doğru değildir Village Life in Cyprus at the Time of The Ottoman Conquest, İstanbul 2009, S. 61-63. 
Defterde şıra ölçüsü hıml olarak veriliyor.

Kato Avdim köyünün zenginliği ise keçi boynuzu ile hububattan geliyor. 

1572’de Kato Avdim Köyü
( Kaynak: Defter-i Mufassal-ı Liva-yı Kubrus, TKGM Arşivi, Ankara)

Vergi kalemleri Yıllık toplam tutar
ispençe 1830
keçi boynuzu 700
buğday 648
arpa 372
badıheva ve diğerleri 220
zeytin 198
beytülmal ve diğerleri 180
meyve 150
domuz 118
bakla 65
deştbani 56
mercimek 39
koyun 30
keten 22
arı kovanı 20
Toplam 4648

Arçu köyü, bölgenin sanırım tek ticari yeri. Zira, haftalık pazar burada kuruluyor ve bölgenin 
tek tabakhanesi de bu köyde bulunuyor. Arçu köyünün zenginliği de üzüm suyu ile hububat tarımına 
dayanıyor. Bu köyde bol bağın olduğu anlaşılıyor. Her ne kadar Osmanlı idaresi üzüm suyu olarak 
vergilendirmişse de, aslında, Arçu’nun, Venedik veya daha eski dönemlerde bir şarap üretim merkezi 
olduğu fark edilebiliyor.8 Sırasıyla Potamiyu, Vasa, Malya köylerinden sonra en fazla üzüm suyu 
bu köyde çıkarılıyor. Diğer köylerde üretilen ürünlerden tek farklılığı, bu köyde ceviz ağaçlarının 
çokluğudur.

Anuvire köyü ise bölgenin zengin köyleri arasında yer alıyor. Köyün zenginliği hububat, keçi 
boynuzu ve meyve tarımına dayanıyor. Pamuk ve üzüm suyu üretimi yok. Zeytin, köy ekonomisinde 
önemli bir yer alıyor. Ayrıca, değirmenleri ile dikkati çekiyor. 

Dora köyünün zenginliği üzüm suyu, hububat ve pamuk üretimine dayanıyor. Diğer tarımsal 
ürünleri de bu köyde bulmak mümkün.

Malya köyünün zenginliği üzüm suyu, hububat ve meyve üretimine dayanıyor. Üzüm suyu 
üretiminde ilk üç sırada yer alan bölgenin birkaç köyünden biri.

8  Osmanlı yönetimi,  bu bölgeden hamr  (şarap) vergisini resmen almıyor. Onun yerine şıra vergisi alıyor.  Bu durum, 1572’den sonra, 
Müslüman Olmayanlara şarap yapımının resmen yasaklandığını gösteriyor. Ancak, adada, 1572’den sonra şarap meyhanelerde satılıyor. 
Meyhaneler, kapatılmamış ve vergilendirilmiştir. Zira, bir Yahudi’nin Kıbrıs’ın hamr emini olduğu sicillerde yazılıdır. Bu durumda adada şarap 
kaçakçılığı olduğu açıktır. Ancak, gayrimüslimlerin meyhanelerde resmen içtikleri şarap görünüşte ada dışından getirilen  ve vergisi ödenmiş 
şarap olmaktadır.
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Vasa köyünün de zenginliği üzüm şırası ile hububat üretimine dayanıyor. Bölgedeki ceviz 
ağaçları, vergilendirilmiştir.

Omodoz köyünün zenginliği de üzüm suyu, hububat üretimi ve meyve üretimine dayanıyor. 
Omodoz köyü, bu bölgede en çok meyve ve sebze üretimi yapan Anuvire köyünden sonra geliyor.

Potamiyu köyünün zenginliğinin neredeyse tamamı üzüm suyuna dayanıyor. Bölgede en çok 
üzüm suyu üretilen yerdi. Hububat pek fazla üretilmiyor ama meyve ve sebze üretimi, köy açısından 
değerli görünüyor.

Aftahora köyünün zenginliği pamuk üretimine dayanıyor. Bölgenin en çok pamuk üretilen yeri 
Pano Avdim’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Bildiğimiz kadarıyla, Paramali, Periskiyu Koni, 
Aya Yorgi Pisuri, Galfiye, Kamara, ve Dora köylerinde pamuk üretiliyor. Hububat üretimi de köye 
zenginlik katıyor.

Diğer köylere gelince; Aya Oros köyünün zenginliği de üzüm suyu ile hububattan geliyor. 
Malavri köyü, küçük bir köy; hububat ve üzüm suyu üretiliyor. Fini de hem nüfus hem de zenginlik 
bakımından bölgenin küçük köylerinden biri. Köyün zenginliği üzüm suyu ile hububata dayanıyor. 
Apliki Turtari köyü de küçük köylerden biri. Zenginliği üzüm suyu ve hububat tarımına dayanıyor. 
Iskleniku köyü bölgenin orta halli köylerinden biri. Zenginliği üzüm suyu, zeytin ve hububata dayanıyor. 
Baçna köyü, üzüm suyu, hububat ve zeytine dayanıyor. Yervasiye köyünün zenginliği üzüm suyu 
ile hububat üretime bağlıdır. Kisuse köyü, pek de zengin olmayan küçük köylerden biri. Zenginlik 
üzüm suyuna dayanıyor. Platanitsa köyü, sırasıyla hububat, meyve, zeytin ve üzüm suyu ve koyun 
üretimine bağlıdır. Bölgede en çok küçükbaş hayvan üretilen yerlerden biri. Kato Yannada köyünün 
zenginliği hububat ve keçi boynuzuna dayanıyor. Perithiyu Diyokenuse köyünün zenginliği hububat 
ve keçi boynuzuna dayanıyor. P. Koni köyünün zenginliği ise, üzüm suyu ile hububata dayanıyor. 
Bölgenin küçük köylerinden biri. Mandala köyünde ise zenginlik keçi boynuzu ile hububat üretimine 
dayanıyor. Aya Yorgi Pisuri köyü, hububat, keçi boynuzu ve zeytine bağlıdır. Pisuri köyü, hububat 
ve zeytine dayanıyor. Galfiye köyü ise pamuk ve hububat köyü olarak beliriyor. Kıridi köyü, hubabat 
ve zeytin köyüdür. Kamara köyü de hububat ve zeytin köyüdür. Paramali köyü ise hububat, keçi 
boynuzu ve pamuk üretimine dayanıyor. Bu bölgede çok çeşitli tarımsal ürünler yetiştirildi: buğday, 
arpa, mercimek, bakla, keten, zeytin, keçi boynuzu, pamuk, ceviz, meyve ve sebzeler. Burçak ve 
börülce nadiren ekildi. Anuvire köyünde burçak; Anuvire ile Dora köylerinde, vergilendirilecek kadar 
börülce (bögrülce) ekildi. Ayrıca, bal, koyun, domuz da bulunurdu. 

İki ticari iletme bölgede göze çarpar. Biri meyhaneler, diğeri de tabakhanedir. Pano Avdim, 
Malavri, Anuvire, Aya Yorgi Pisuri ve Kıridi köylerinde birer meyhanenin mevcut olduğu görülebiliyor. 
En zengini kuşkusuz Pano Avdim köyündeki, yıllık 1500 akça vergisi olan meyhaneydi.

Bölgenin ekonomisine genel olarak bakıldığında; Avdim köylülerin temel geçim kaynaklarının, 
üzüm suyu, hububat, pamuk, keçi boynuzu ve zeytin olduğu görülür. Üzüm suyu her ne kadar 
bölgedeki tüm köylerde üretilmese de en değerli ekonomik ürünlerden biri idi. Buğday ve arpa, her 
köyde ekildi. Mercimek ile bakla da sıkça ekilen ürünler arasındaydı. Keten fazla değerli değildi 
ve tüm köylerde ekilmedi. Bal üretimi de neredeyse her köyde üretiliyordu. Koyunun her köyde 
yetiştirilmediği görülebiliyor. Zeytin, keçi boynuzu ve ceviz ağaçları, bölgenin gelir getiren önemli 
ağaçlarıydı. Pamuk, her köyde ekilmemesine rağmen, en değerli emtia arasında yer aldı. Meyve ve 
sebzecilik her köyün bildiği bir uğraşıydı. Çoğu köyün bahçesi vardır. Pisuri köyünde kamuya ait 
bir bahçenin (hassa bahçe) olduğu dikkat çekiyor. Domuz üretiminin de yaygın olduğu söylenebilir. 
Birkaç köy hariç, tüm köyler domuz ürettiler. 

Değirmenlere gelince, adanın tümünde olduğu gibi, Avdim bölgesinde de değirmenler, bütün yıl 
su kaynağı kesilmediği için tüm yıl boyunca çalışanlar ile geçici sular ile (sel suyu ile) çalışanlar olmak 
üzere ikiye ayrıldı. Bölgede yirmi dokuz köyden on iki köyde değirmen vardı. Yıl boyu çalışanlar 
genellikle kamu adına (hassa) yazıldı.  Bu değirmenlerin geliri üç önemli müessese tarafından 

paylaşıldı. Evkaf, Tımar ve Mülk. Avdim bölgesindeki değirmenlerin çoğu tımarlı sipahilere bırakıldı 
ve 1572 yılında  evkaf ve mülke herhangi bir değirmen tahsis edilmedi. Lala Mustafa Paşa’ya tahsis 
edilen değirmenlere de rastlanmıyor. Genellikle, Osmanlı öncesinde de Ortodoks erkekler tarafından 
işletilen bu değirmenler, Osmanlı döneminde de aynı erkekler üzerinde bırakıldı. Bölgenin en önemli 
köyü olan Pano Avdim köyünde, hem sel suyuyla hem de düzenli su ile çalışan iki değirmen vardı. Aya 
Nikola adlı Ortodoks bir erkeğe ait tek taşlı değirmen 1572’de kamulaştırıldı. Potamiyu, Aya Oras, 
Omodoz, Malya, Iskleniku, Anuvire, Kanuya, Yervasiya, Dora, Kisuse, Mandala ve Kıridi  köylerinde 
en azından birer taşlı bir değirmen işliyordu. Dr. Jennings, Mesarya bölgesinde değirmen olmadığını, 
Avdim bölgesindeki dağ köylerinin yüzde altmışında değirmen olduğunu, bu bölgede Limasol 
bölgesinden daha çok sayıda değirmen olduğunu daha önce yazmıştır.  Adada en meşhur değirmenler 
Koloş ve Piskopu köyleri ile Karpas bölgesinde de Aya Andreniku köyündeydi.9 Bu değirmenlerde  
hububat öğütüldüğü anlaşılıyor, şeker kamışı sıkılmıyordu. Trodos dağlarından gelen düzenli ve 
düzensiz sular, değirmen taşarlı için gerekli gücü sağlıyordu. Dr. Jennings,  değirmenlerine tarafında 
su kanalları ve bir sulama sisteminin de oluştuğunu yazar.

Arçu köyündeki bölgenin tek tabakhanesine gelince;  yıllık 300 akçalık bir vergisi olduğuna göre 
pek de büyük olmadığı anlaşılıyor. Dr. Jennings, tabakçılığı bir şehirli faaliyeti olarak değerlendirmesine 
rağmen, Kıbrıs’ta kimi köylerde tabakhanelerin olduğuna dikkat çekiyor. Tabakhanelerin adanın 
kuzeyinde ve doğu kısmında yer aldığını söylüyor. Bir kısmı dağ köylerinde  bulunmaktadır. Bunların 
köy ekonomisine pek katkı yapmadığı görüşündedir. İşleyişi ve personeli hakkında da yeterli bilgi 
olmadığını yazar. 10

AVDİM KÖYLERİ
1.Afhatora11: Yerinin tespit edilmesi gerekiyor. İncelenmesi gerekiyor.
2.Anuvire12: Yeri tespit edilmesi gerekiyor. 
3.Apliki Turtari13: Aplıkı adıyla biliniyor. Türkler Aplıç diyor.
4.Arçu14: Türkler Arsos adıyla biliyor. Türkçesi Yiğitler.
5.Asateri mz.15: Aya Oros köyü civarında bir yerde.
6.Aya Anarkiri Manastırı16: Şimdi Baf bölgesi manastırları arasında adı geçen Agioi Anargyroi 

Manastırı.
7.Aya Yorgi Pisuri17: İki Pisuri köyündne biri. Yeri tespit edilmesi gerekiyor. Pissouri adıyla 

diğer köy anılıyor.
8.Ayo Oros18: Yeri tespit edilmesi gerekiyor.
9.Baçna:19 Pahna olarak da yazılan köy .Pachna olarak bilinen bu köy Trodos eteklerinde yer 

alıyor.
10.Dora20: Dora adıyla şimdi de mevcut.
11.Fini21: Foini adıyla yazılan köy. Şimdi de mevcut. Türkler Fini derler.

9 Ronald C. Jennings,  Village Life  in Cyprus At the Time of The Ottoman Conquest, Ed. M. Akif Erdoğru, A. Efdal Ozkul, İstanbul, Isis Pres, s. 115.
10 Jennings, Village Life, s. 116-117.
11 Kıbrıs Mufassal Defteri, s. 342b.
12 Kıbrıs Mufassal Defteri, s. 334a
13Kıbrıs Mufassal Defteri,  s. 331b.
14 Kıbrıs Mufassal Defteri, s. 337a
15 Kıbrıs Mufassal Defteri, s.329b
16 Kıbrıs Mufassal Defteri, s. 343b.
17 Kıbrıs Mufassal Defteri, s. 340b.
18 Kıbrıs Mufassal Defteri, s. 329b.
19 Dr. Jennings, yazılarında, bu köyün ismini Pahna veya Bahna olarak yazıyor.
20 Kıbrıs Mufassal Defteri, s.335a.
21Kıbrıs Mufassal Defteri,  s. 331b.
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12.Galfiye22: Yerinin tespit edilmesi gerekiyor.
13.Iskleniku23: Yerinin tespit edilmesi gerekiyor.
14.Kamara24: yeri bilinmiyor
15.Kaputami mz.25:Yerinin tespit edilmesi gerekiyor.
16.Kato Avdim26: Aşağı Avdim, büyük olasılıkla Avdimou civarında bir yerde olmalı.
17.Kato Yannada27: Yerinin tespit edilmesi gerekiyor.
18.Kıridi28: Yerinin tespit edilmesi gerekiyor.
19.Kisuse29: Kissousa adıyla bilinen, Türklerin Kissusa dedikleri şimdi de mevcut olan köy.
20.Lindiye mz.30: Yerinin tespit edilmesi gerekiyor.
21.Malavri31: Yerinin tespit edilmesi gerekiyor.
22.Malya32: Malia adıyla yazılan şimdi de mevcut olan köy.Türkler Bağlarbaşı demektedirler.
23.Mandala33: Yerinin tespit edilmesi gerekiyor.
24.Omodoz34: Omodos olarak bilinen şimdi de mevcut olan köy.
25.Pano Avdim35: Yukarı Avdim köyü. Türkçesi Düzağaç köyü.
26.Paramali36:  Paramal veya Paramalı denilen köy. Türkler Çayönü derler.
27.Periskiyu Koni37: Yerinin tespit edilmesi gerekiyor. Prastio köyü Türklerin Çeliktaş dedikleri 

köy olabilir.
28.Perithiyu Diyokenuse38: Yerinin tespit edilmesi gerekiyor.
29.Pisuri39: Pissouri denilen, şimdi de mevcut olan köy.
30.Platanistiye40: Platanisteia denilen şimdi de mevcut olan köy. Türkler Çamlıca 

demektedirler.
31.Potamiyu41: Trodos dağında yer alan, bugün de mevcut köy.
32.Vasa42: Gilan Vasası olmalı bu köy. Türkler de Vasa adıyla biliyorlar.
33. Yervasiye43: Yerovasa denilen, şimdi de mevcut olan köy. Türkler buraya Yerovası 

demektedirler.

Sonuç olarak, Avdim bölgesindeki köyler, coğrafi olarak, dağ ve ova köyleri olmak üzere ikiye 
ayrılıyor. 1572 yılında, bu bölgede yer alan otuz civarındaki köyün, yarıdan fazlası zamanımıza 
ulaşmamıştır. Büyük olasılıkla, bu köyler, Venedik döneminde de mevcut olan küçük köylerdi. Hem 

22Kıbrıs Mufassal Defteri,  S.341b.
23 Kıbrıs Mufassal Defteri, s.332b.
24 Kıbrıs Mufassal Defteri, s.342a.
25 Kıbrıs Mufassal Defteri, s.344a.
26 Kıbrıs Mufassal Defteri, s.328b.
27Kıbrıs Mufassal Defteri,  s.339b.
28Kıbrıs Mufassal Defteri,  s.342a
29Kıbrıs Mufassal Defteri,  s.336b.
30 Kıbrıs Mufassal Defteri, s.343b.
31 Kıbrıs Mufassal Defteri, s.331a
32 Kıbrıs Mufassal Defteri,.s.332a.
33 Kıbrıs Mufassal Defteri, s.340b.
34 Kıbrıs Mufassal Defteri, s.330a.
35 Kıbrıs Mufassal Defteri, s.327
36 Kıbrıs Mufassal Defteri, s.343a.
37 Kıbrıs Mufassal Defteri, s.340b.
38 Kıbrıs Mufassal Defteri, s.339b.
39Kıbrıs Mufassal Defteri,  s.341a.
40 Kıbrıs Mufassal Defteri, s.337b.
41 Kıbrıs Mufassal Defteri, s.329a.
42 Kıbrıs Mufassal Defteri, s.336a.
43 Kıbrıs Mufassal Defteri, s.335a.

nüfusu hem de tarımsal üretimi fazla olan köylerin çoğu zamanımıza kadar ulaşabildi. Pano Avdim, 
Arçu, Dora, Malya, Vasa, Omodoz, Bahna ve Paramalı gibi köyler, zenginlik bakımından bölgenin en 
zengin köyleri olarak sıralandılar. Trodos dağlarından gelen geçici ve düzenli sular sayesinde, üzüm, 
pamuk, keçi boynuzu, zeytin ve meyveler, temel ürünler olarak sıralandılar. Bu köylerin yarıdan 
fazlası da  şimdi kolayca lokalize edilemiyor. Lokalize edilebilenler ise, Trodos dağlarının güney 
eteklerinde yer alan, Kissusa, Malya, Potamiyu, Vasa, Omodos, Arsos, Fini gibi dağ köyleridir. Bu 
durum, Venedikliler döneminde, bu bölgedeki tarımsal arazilerin, çok iyi işletildiğine bir örnek de 
olabilir.
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ÖZET:

Bu çalışmanın amacı Osmanlı tapu kayıtlarından yola çıkarak yazdığımız ve yakında Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları tarafından Türkçe çevirisi yayımlanacak olan Governing Property, Making the 
Modern State başlıklı kitabımızın araştırması süresince edindiğimiz deneyimleri Osmanlı 

tarihçileriyle paylaşmaktır. Bunu yaparken aynı zamanda tapu belgelerinin tarihsel ve antropolojik 

araştırmalar açısından nasıl da merkezi bir önem arzettiklerinin altı çizilecektir. Bu nokta özellikle 

19. yy sonu Arap Eyaletleri’nin Manda dönemi öncesindeki idari ve sosyal pratiklerini anlamamız 

açısından büyük önem arzetmektedir.

Diğer yandan, 19. yy Osmanlı tarih yazıcılığının genelde karşılaştığı sorunların da altı çizilecek 

ve alternatif metodolojilerin mümkün olup olmadıkları gibi konular hakkında da belirli sorular 

sorulacaktır. Öncelikle Osmanlı tarihciliğinde mevcud olan, İstanbul veya Anadolu dışındaki 

bölgelerin tarih yazımında karşılaşılan sorunların altı çizilecektir. Özellikle köy ölçekli yapılacak 

olan araştırmalarda tapu kayıtlarının öneminden bahsedilecek ve mülkiyet ilişkilerinin müzakere 

ediliş süreçlerinde bölge halkının değişen rollerine vurgular yapılacaktır. Bu noktanın anlaşılmasının 

merkezinde tapu kayıtlarının tarihsel belgeler olarak çalışılmaları elzemdir. Ayrıyeten, nüfus defterleri 

ve kanunnamelerin de, tapu kayıtlarıyla okunmasının yararlarına göndermeler yapılacaktır. Sonuç 

olarak tapu kayıtlarının kaza ve köy ölçeğinde değerlendirilmeleri hem Osmanlı tarzı mülkiyet 

ilişkilerinin tarihine dair ipuçları verecek hem de tapu kayıtlarının araştırmacılara açılmasının Osmanlı 

modernleşmesinin tarihinin tam olarak anlaşılmasında merkezi olduğu gerçeği bu çalışmanın kalbini 

oluşturacaktır.   

Prof. Dr. Martha MUNDY
London School of Economics / ENGLAND

19.YY SONU VE 20. YY BAŞLARINDA OSMANLI ARAP EYALETLERİ’NİN TOPLUMSAL 
VE EKONOMİK TARİHLERİNİN ANLAŞILMASINDA TAPU KAYITLARININ ÖNEMİ: 

KUZEY ÜRDÜN VE GÜNEY LÜBNAN ÖRNEKLERİ
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THE IMPORTANCE OF THE TAPU RECORDS FOR UNDERSTANDING THE 
SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY OF THE ARAB PROVINCES OF THE OTTOMAN 

EMPIRE IN THE LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES: 
NORTH JORDAN AND SOUTH LEBANON

As Richard Saumarez Smith notes in his paper, one can read the tapu records both ‘inwards’ for 
their place in a system of statecraft and ‘outwards’ to the society governed, that is, for what they can be 
made to yield for agrarian and social history.  The main concern in this paper is with the latter, but first 
a word on the centrality of the late Ottoman legal and administrative structures for the construction of 
the modern state in Arab lands.  After all, the groundwork of modern statecraft was Ottoman be it in 
Iraq, Syria, Lebanon, Jordan, Palestine or, to a much more limited extent, Yemen.

Tapu registration following the 1859 Tapu nizamnamesi took place within a transformation of, 
rather than a rupture with, earlier legal traditions and administrative idioms governing miri land.  In our 
book Governing Property, Making the Modern State: Law, administration and production in Ottoman 
Syria Chapters 2 and 3 are devoted to tracing the long history of legal transformation and debate that 
lies behind the decades of reforms known as the Tanzimat (Chapter 4).1    

In a development comparable to that in other major states of the 19th century, the Ottomans 
introduced a regime that led to effectively private property in miri land, unifying through registration 
previously different kinds of land (miri, mülk, vakıf); the regime extended the administration’s 
bureaucratic reach to record the population at the level of individuals in households of every village.  
Tapu records thus form part of a series of records, the others being the nüfus and the vergi/tax records, 
which when taken together (and in conjunction with other sources, from oral history to court and 
administrative records) can allow for the writing of history at the level of the village and at the higher 
levels of the administrative hierarchy: nahiye, kaza, liva and vilayet.  This is in theory: given the 
labour required to do such detailed reconstruction, it is more realistic to work as we did for Governing 
Property, maximally at the level of a kaza, and then at a more micro-level, on a handful of villages 
belonging to distinct zones of agricultural production.  In Governing Property we sketched the kaza-
level history in chapters 6-8 and the village-level diachronic history in chapters 9-12. 

There is, moreover, a good methodological argument for analysis at the level of the kaza.  It 
was at the kaza level that initial yoklama registration was administered, that tapu registers were kept 
locally, and that in the early years the meclis-i idare countersigned land sales.  It can be said, moreover, 
that it was primarily at this administrative level that regional leadership negotiated with executive 
(notably the kaimmakam) and administrative officers the modalities of the implementation of tanzimat 
legislation and tapu registration.  It should be borne in mind that the results of the reforms were not 
uniform throughout the empire.  On the one hand, tapu registration occurred earlier in some regions 
than others, when in effect the detailed legislation, effective policy and bureaucratic institutionalization 
differed in some notable ways, and, on the other, political economic structures varied markedly across 
regions.  Thus, if scholars are some day to write the later 19th and early 20th century agrarian socio-
economic history of the Arab lands of the Empire, this will require placing together, as if pieces in a 
jigsaw, the distinct trajectories of the kazas that in turn compose the administrative units of livas and 
vilayets.

In the early stages of my work with the tapu registers which had remained in the land record 
office of the town of Irbid in Jordan, and after having catalogued the volumes that survived there 
(unfortunately not complete, especially for the southern part of the kaza), I explored what could be 

1  M. Mundy and R. Saumarez Smith, Governing Property, Making the Modern State: Law, administration and production in Ottoman Syria, 
I.B. Tauris, London, 2007 and forthcoming with Tarih Vakfı, İstanbul as Modern Devlet’e Giden Yolda Mülk Siyaseti: Osmanlı Suriyesi’nde 
Hukuk, Yönetim ve Üretim.

done cartographically with the data in the initial registration as recorded in the defter-i esas-ı yoklama.  
A glance at some of the maps I then produced can allow us to explore the particular themes of research 
that became prominent in work on kaza Aclun/`Ajlun.  The wider regional map (Map 1) may serve to 
remind us of the location of kaza `Ajlun (which at the time formed part of the Hauran liva and Suriye 
vilayet).  On a map not disfigured by modern boundaries, this region lies not that far from the villages 
behind Sayda on which Professor Rami Zurayk and I are now working as part of a project comparing 
the agrarian history of settlements where cultivators obtained title to land to those where land was 
registered by landlords.

But back to the agrarian and agronomic history of kaza `Ajlun, a region that comprised both 
settled villages and the urban Bani Hasan who practised mixed systems of pastoralism and agriculture 
(see the hashed area of Map 2).  In general this was a region where cultivators obtained title to land.  
That is to say, most holdings were held by cultivators living in the village where they cultivated; 
landowners who held in several villages were the exception but important to an understanding of 
the regional political economy. In the semi-pastoral Bani Hasan an inventive solution, presumably 
corresponding to a tax settlement, was adopted by registering rights of individual members of aşirets 
in different areas, see Maps 3 and 4.2  

In interpreting the data in the tapu defters it was important to know the time and administrative 
context within which the registration of particular villages had been done.  See Map 5 where aside 
from one village (Jinin) which refused tapu registration altogether, and another (Rajib) whose lands 
were registered in Damascus before the onset of yoklama registration, the bulk of the villages were 
registered by a Special Commission for the Lands of Hawran.  This was established following questions 
about the registration done in a number of villages by the kaza officials of Irbid (the villages in grey 
on Map 5).

The yoklama registers offer data of a reasonably synchronic nature.  Thus I experimented with 
mapping the main crops, see Map 6, and with mapping aspects such as the total number and total 
taxable value of houses (Maps 7 & 8, these suffer evidently from the lack of data on important villages 
in the south of the kaza).  The villages with higher levels of inequality in the values of houses are 
generally those with higher average land values (see Map 9).  The ‘average’ in Map 9, where entered, 
is not an arithmetic mean of different land values, but rather a valuation given to the dunum of land 
right throughout a given village.  Maps 9 and 10 speak to an aspect of the agrarian history of the region 
about which there had been wider discussion for Palestine, Syria and Jordan: the holding of land in 
shares and its cultivation in systems of periodic redistribution of particular holdings on the ground.  
In earlier European (and Zionist) social evolutionist interpretations, such share-holding systems of 
village agriculture were viewed as ancient and adduced, in polemical writing, as evidence of the 
limited development of modern private property in ‘the East’.  I do not aim to revisit this dead argument 
here.3  Suffice it to say that share-holding systems of agriculture were to be found in areas of Eurasia 
from as far apart as Romania and India.  On Map 10 we can see how by simply mapping the patterns 
of registration from the yoklama tapu defters, we can initiate an examination of the different forms of 
village management (and of joint responsibility for tax payment) of land planted in the main types of 
crops across the kaza.  The map (where again the registers/data were missing especially in the southern 
and eastern parts) reveals a number of sub-regions.  First, with the exception of Maru (held by a single 
family of erstwhile religious status and later sold to the cultivators of Maru), the plains villages planted 
in field crops were held in shares.  On Map 10 these forms of holding are termed musha` although 
musha` was not a legal category in the tapu registers.  Rather it represents a vernacular expression for 
2 The village boundaries are the modern Mandate ones and hence the placement of the rights registered do not concern the whole area of 
today’s village boundaries. 
3 For a review of earlier arguments concerning share-holding farming systems in the Near East see M. Mundy, ‘La propriété dite musha` 
en Syrie: une note analytique à propos des travaux de Ya’akov Firestone’, in the special issue ‘Biens communs, patrimoines collectifs et gestion 
communautaire dans les sociétés musulmanes’, Revue du monde musulman et de la Méditerrannée, 1996, vol. 79-80/1-2, pages 267-281.
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share-holding.  Second, in the higher plateaus such as al-Kafarat nahiye in the north and that of al-
Kura in the centre, both olives and grain lands were held in shares.  In fact the tapu defters allow finer 
distinctions yet between the form of holding in al-Kafarat and a few other villages where both the land 
and the olive trees were held in shares as against the dominant pattern in al-Kura where the land was 
held in shares, but the trees were individually owned.  And lastly in the steeper hills of Kufrinja and 
`Ajlun (where the altitude rises above 1000 metres) smaller groups of persons held both tree and field 
plots in more individualized plots, albeit sometimes also subdivided in shares.4 

The above has given a sense of what one can explore in a synchronic manner from the yoklama 
tapu defters in a region where, in general, land rights were registered in the names of cultivators, not of 
outside landlords, and hence where something of the structure of rights in the farming (and not just the 
ownership) of land could be abstracted.  This mapping could be compared to that undertaken for the 
same region from the 1596 CE defter-i mufassal by Hütteroth and Abdulfattah.5  Whereas the late 16th 
century tax data gave a finer division of crop types and included information about certain livestock, 
it did not permit an examination of the pattern of holdings inside the village.6

Beyond this synchronic and restricted cartographic summation of data, we explored how far one 
could use the tapu records of the daimi and zabt registers to explore diachronic history of villages, two 
drawn from the plains (Hawwara and Bait Ra’s), and two from the al-Kura region (Kufr `Awan and 
Khanzira, present Ashrafiya).   Here I copied by hand all the entries for transfers for persons in these 
villages from the chronological series of registers extending from the late 1870s through to the early 
1930s (the same system continued after the end of the Empire in Arabic until the cadastral registration 
of the particular village).  And I was also permitted to consult the original cadastral documents housed 
in the central office of the Department of Lands and Surveys in Amman for the four villages.  The 
latter are in legal terms more of a ‘live’ record than the pre-cadastral tapu defters, but as I copied all 
by hand, the information I took did not take the form of mechanical reproduction of a legal document. 
In that sense I transformed it into legally ‘dead’ data for a scholarly pursuit.  In fact since the cadastral 
documents allowed spatial analysis inside the villages and included private legal documents submitted 
when parties contested an aspect of the proposed registration in the cadastral field court, they afforded 
a remarkable source to look backwards into the end of the Ottoman system.  As noted, effectively the 
system of Ottoman tapu registration came to an end 15-20 years after the legal termination of Ottoman 
statehood in Transjordan.

What was the aim of this diachronic examination?  In a general sense we wanted to see how far 
one could go in writing the agrarian history at the village level from the Ottoman documentation.  For 
this the tapu was at the core, but we sought to articulate the history of tapu transactions with what we 
could find in the way of records ordered diachronically (şer’i and nizami court records and to a lesser 
extent vergi tax records) and of a singular kind (administrative documents from the Başbakanlık Arşivi 
and the nüfus records, only part of which survived).  In 1990-92 we also interviewed older villagers 
about their family and farming histories.  Memory extended effectively back to farming and household 
in the early 20th century before the cadastre and, in the case of women, to family links and names 
further back.  Methodologically, we focused on the history of the families and households to which 
individuals belonged and into which they married.  

Within this micro-agrarian history we sought to document and understand three themes: first, the 
particular kind of privatisation of land rights brought into effect by the tapu registration in the area; 
second, the nature of farming systems in the two regions; and third, the transformation of the patterns 
of working the land over the six decades between 1875 and 1935, and in particular, the consequences 
4 For detailed analysis of these patterns, see M. Mundy, ‘Qada’ `Ajlun in the late 19th century: Interpreting a region from the Ottoman land 
registers’, Levant, vol. 28, pages 79-97 and Governing Property, chapters 5 and 6.
5 W.-D. Hütteroth and K. Abdulfattah, Historical Geography of Palestine, Transjordan and Southern Syria in the Late 16th Century, 
Erlangen, Palm & Enke, 1977.
6 In the late 19th century there were separate livestock tax lists for the ağnam vergisi, but unfortunately we never found any lists of this kind.  

of the 1847 legal granting of equal rights to daughters as to sons in the devolution of miri land.  Here it 
is possible to say only a word on these themes which form the whole of the second half of Governing 
Property. 

The character of privatisation.  When today one thinks of private property, one assumes that the 
definition of the object of right, land, is in terms of a bounded plot such as, with the right technology, 
can be plotted on a map.  In the region in question, however, the nature of the object of right in many 
a village, as a share in the large plots of the village, was left to the village leaders to define.  At stake 
was a specification of individual holdings, i.e. an individuation of the subject holding right, albeit 
identified so briefly as to require ‘local knowledge’ for certain identification.  Here ‘private property’ 
was created, but it was done in terms that allowed the existing practices of land and crop rotation and 
the mobilization of labour to continue without being smashed in one blow by the individuation of 
right.  Although the relevant legal provisions concerning tapu registration confined the role of village 
leadership (the muhtar and ihtiyar heyeti) to a merely attestative role, the village (altogether or in its 
major subsections) continued to decide on how to organize land for cultivation.  Population grew and 
production increased under this Ottoman individuation of right.  A cadastre was not a precondition for 
such growth: rather a cadastre appears a demand not of cultivators but of those from outside or those 
with links to the outside who sought to separate out land from the skein of social relations that allowed 
its cultivation.

Comparison of two farming systems.  Since the administration was the same throughout the 
kaza, it was possible to make a controlled comparison between two agricultural systems and, within 
each, two villages.   All the villages had their lands registered in shares, but the social organisation of 
production differed markedly between the plains (Hawwara and Bait Ra’s) and the hills (Kufr `Awan 
and Khanzira).  Every village has its own history – described in chapters 9 and 10 of Governing 
Property – but it is nevertheless possible to contrast in broad terms the systems of the plains villages 
with those of the hills.

First, there was a greater degree of inequality in the internal distribution of rights to musha` land 
in the plains than in the hills.  In the former, from the outset some households held more land than 
others, and there were resident householders without land.  Furthermore, as oral history makes clear, 
there were ploughmen who came from other regions to work for a season, sometimes living in the 
larger compound houses.  An initial internal differentiation became compounded by land transfers 
over the years so that in 1895 in Hawwara about 50% of the households were landless.  This contrasts 
with the hill villages where in Kufr `Awan all but one of the resident households held land at the first 
registration in 1882 and where the concentration of land holdings remained more restricted over the 
years.  There was more differentiation in Khanzira, but overall most households continued to hold 
land.  As noted above, in the plains, housing forms were also more unequal, the largest households 
being impressive enterprises in the early years, with considerable livestock, and networks to sell grain 
and lentils to the outside.  

Second, the two regions differed in their relation to the market: the plains villages produced wheat 
and lentils for the market whereas in the hills agricultural production was primarily for domestic and 
intra-village consumption, cash income deriving from cattle or sheep/goats pastured in the Jordan 
valley or hills respectively.  

Third, the share-holding representation of rights corresponded to quite different ways of expressing 
agricultural relations and right in the two areas.  In the plains the land of the village was thought of as 
a whole, a pie as it were, to be divided downwards into a certain number of plough-teams (feddan).  
There the plough or share represented the capacity to cultivate a certain portion of the village lands and 
was thought in terms of bullocks, a power that can be owned or hired, and not the proprietor’s labour 
itself.  By contrast, in the hill villages the basic unit of measurement of land and productive capacity 
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was cast in terms of a man’s labour, counted as a zalama as the villagers say.  There, village land was 
thought of as the summation of parts, from the part to the whole, so to speak.   Just as tax was collected 
by the summation of the individual value of trees, vines and plantings, so the number of “men” and 
their assemblage into local share-holding groups formed the basis of village land.  But a full zeleme 
represented a man and wife, the basic unit of labour cooperation being the married couple; a man on 
his own was counted as a half zeleme.  

Lastly the spatial organization of farming differed markedly: in the plains share-holders held 
a number of separate plots, and cultivation discipline was tight at the level of sub-blocks, with the 
redistribution of parcels occurring only rarely at the level of the village as a whole.  There was so-
to-speak a synchronic equalization of the quality of land represented by a share and the spreading 
of the risk of agricultural failure in a particular parcel by the holding of multiple plots.  By contrast 
in the hill villages, the particular plots in plough land were redistributed every two years between 
the shareholders, thus assuring a diachronic equalisation of qualities of land and the spreading of 
agricultural risk. 

Transformation in farming and devolution of land over sixty years.   With growing population 
the plains villages saw a deepening of intra-village inequality alongside a decrease in the size of 
average holdings.  With only a few exceptions, the larger households of the time of registration came 
to be divided into farming households built more about a married couple or two married brothers 
with smaller holdings of livestock. Compared to a generation earlier, these smaller households did 
more of the work themselves with less hired labour.  Population growth led to a certain levelling of 
fortune, save for the few who were to begin to build upon networks outside the village.  In this context, 
marriage which had earlier bound families to those of other villages, came to occur more frequently 
within the village.  The top families adopted a strategy of marrying within the family.  But, whatever 
the family’s economic endowment, men resisted granting female relatives their legal share in farming 
land, all the more as land became subdivided.

In the hill villages, likewise, with population growth, average holding size decreased.  But the 
effect of the entitlement of women to land proved very different, ‘land’ itself not being the same 
‘object’ as in the plains villages, and women’s role in cultivation more evident.  The individuation of 
right in shares allowed for shares in land (and olive trees) to be treated in the late 19th and early 20th 
century as a form of wealth that entered also into mehr payments as well as devolved from father and 
even mother to daughters.  Thus, land continued to form part of the basic system of social reproduction 
in the village and its individual families.  Exceptional intra-village circulation of land and marital 
exchanges between families underpinned an organisation of production in which there was virtually 
no labour brought in from outside the village. 

****
If we stand back from the specific case of kaza `Ajlun, what emerges in terms of methodology 

is the centrality of the tapu records for rural social and economic history.  In regions such as `Ajlun 
where cultivators obtained rights to land, the records allow one to write history at the level of particular 
villages.  This is a kind of historical work which has remained virtually absent – or at least extremely 
rare, there being some work for Lebanon based primarily on Church records – in the former Ottoman 
Arab lands as a whole.  Historical scholarship has long focused on the cities and retained an elite and 
political focus at the expense of socio-economic history of the bulk of the population who until the 
1960s lived in the countryside not the city.  Our work on `Ajlun thus represents an exception to this 
dominant historiography.  It was only possible thanks to our access to the tapu records before all the 
other sources on which we later drew. 

Although for reasons examined in Governing Property, in kaza `Ajlun cultivators obtained tapu 
title, it is received wisdom that this did not occur in many other regions of the Arab lands.  It is 

noteworthy, however, that without actual research into the tapu records, it is impossible to advance 
in an understanding of the relative role of the Ottoman registration, as opposed to consolidation of 
holdings under the Mandate, in creating the structures of land holding that existed by the 1950s.  

Indeed, at issue in work on the history of land tenure is not only the past, i.e. how a pattern 
of tenure and land-use came about over the years.  With Professor Rami Zurayk of the Faculty of 
Agriculture of the American University of Beirut I am presently working on research, under the title 
of The Palimpsest of Agrarian Change, concerning the divergent agricultural and agronomic history 
of villages in the hinterland of Sayda where trading capital or former tax collectors obtained rights to 
land as compared to those villages or mezraas where cultivators obtained title to land.  In this work it 
will be invaluable to commence not with the Mandate cadastre but with the Ottoman tapu registration.  
The area in question was one of the earliest in the Arab lands to have land rights so registered in a 
pattern – historically presumed but never documented at source – that structured agrarian and social 
relations over the decades to today.

Lastly, given the terrible destruction of historical records in the wars, civil and international, that 
have devastated wide parts of the Arab lands, I should close by stressing not only how important the 
sources conserved in Turkey are for the writing of history, but also my hope that the professionalism 
and development of the tradition of Ottoman archiving in Turkey may provide a model for the Arab 
countries more broadly.     
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Map 1   The district of 'Ajlun in regional context
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ÖZET: 

Kuzey-Batı Anadolu’nun Bitinya ve Paflagonya adı verilen bu bölgesinde Osmanlı devrinde 
Kocaeli, Hüdavendigâr, Bolu, Çankırı ve Kastamonu sancakları bulunmaktadır. Bolu ve 
çevresi, Osmanlı Beyliği’nin ilk yerleşme alanlarından olması nedeni ile Osmanlının erken 

devirlerine ait fiziki ve beşeri yapıya dair pek çok orijinal bilgiyi kaynaklarımızda bulabiliriz. Bu 
kaynaklarımız ise Tahrir Defteri denilen Arşiv kayıtlarıdır. Bunlara dayalı pek çok araştırma yapılmış 
olmakla birlikte henüz yeterli derecede bütün incelikleri ile ele alınmış değildir. Bolu sancağı tahrir 
defterleri bize Osmanlı Devleti’nin günümüzde hala popülerliğini sürdüren kuruluş meseleleri ile 
etnik menşe meselelerine ait yeni ve orijinal şeyler söylememize imkân sunarlar.

Kelime Anahtarı: Osmanlının Kuruluşu, Bolu, Tahrir Defteri, Umuroğlları, Bitinya-Paflagonya

ABSTRACT: 
(The Geography Of The Establishment Ottoman Sanjak Of Bolu Archive Of Resources 

Tahrir Registers Evaluation Based On The Works) During the ottoman period, there are Kocaeli, 
Hüdavendigâr, Bolu, Çankırı ve Kastamonu sanjaks in the northwestern Anatolia where is named 
Bitinia and Paflagonia region. Cause of one of the first residential area of Ottoman Beylik, we can find 
many original Ottomans physical and human informations in the Early stages of the Ottoman. If these 
resources Archive records as known Tahrir Defters. Although has been researched many resources, 
not been interpreted with all the subtleties. Tahrir Defters of Bolu sanjacks are still remained popular 
issues of ethnic origin, offer the opportunity to say something new and original about Ottoman.

Key Words: The Faundation of Ottoman, Bolu, Tahrir Registers, Umuroğulları, Bitinia-
Paflagonia.

Prof. Dr. Kenan Ziya TAŞ
Balıkesir Üniversitesi / TÜRKİYE 

OSMANLININ KURULUŞ COĞRAFYASI OLARAK BOLU SANCAĞI’NIN ARŞİV 
KAYNAKLARINDAN TAHRİR DEFTERLERİ VE BUNLARA DAYALI ÇALIŞMALAR 

ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
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Coğrafi mekân: 
Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminden itibaren idari bir birim olarak varlığını sürdüren 

Bolu sancağı, Kuzey-batı Anadolu’nun, daha açık bir ifadeyle batıda Sakarya mansabından başlayıp 
doğuda Sinop’a kadar uzanan ve Kardeniz kıyıları ile hinterlandının önemli bir kısmını kaplayan, 
kadim zamanların ifadesi ile Bizans kaynaklarında Bitinya ve Paflagonya1 adı verilen coğrafya parçası 
üzerinde yayılır. Kuzey-Batı Anadolu’nun Bitinya ve Paflagonya adı verilen bu bölgesinde Osmanlı 
devrinde Kocaeli, Hüdavendigâr, Bolu, Çankırı ve Kastamonu sancakları bulunmaktadır.  16. Yüzyıl 
Bolu sancağı bu bölgenin önemli büyüklükteki kısmını işgal etmektedir. Bugünkü siyasi ve idari 
coğrafyamıza göre Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük olmak üzere beş ilin tamamını içine 
alır. (Ekler: Resim 1-2-3) 

Etrafındaki komşu sancaklardan Kocaeli ve Bursa’nın merkez sancağı olduğu Hüdavendigar, 
Ankara, Çankırı ve Kastamonu’nun bazı kısımlarını da Bolu sancağı sınırları içinde görebiliyoruz. 
Bunu köy adlarına bakarak tespit etmek mümkün oluyor. Ancak bu durum karşılıklı olarak değişkenlik 
gösterebiliyor. Bugün adlarını verdiğimiz illere bağlı bir kısım yerler ise aynı şekilde komşu il veya 
sancaklara bağlı görünüyor. Fakat bu hal kesinlikle ana coğrafya üzerinde büyük değişiklikler yapacak 
ölçekte değildir. 

Batı Karadeniz ise coğrafi açıdan, daha açıklayıcı ifade ile fiziki coğrafya bakımından 
Karadeniz’in diğer kısımlarından biraz daha farklıdır. Karadeniz’e uzun bir kıyısı olmasına rağmen 
denizle irtibatı fazla değildir. Kıyı şeridi iskân için müsait değildir ve burada büyük yerleşim yerleri 
yoktur. Bölgedeki yağış ve nem oranının yüksekliği ve buna bağlı olarak ormanlık alanların sıklığı 
yanında kıyıların dereler ve çaylar tarafından derince yarılıp parçalanması da bu durumu besleyen bir 
faktör olarak karşımıza çıkar. Bütün bu coğrafi faktörler, nüfus ve ekonomik faaliyetlerin kıyılardaki 
yapısını etkilemiştir.2 Bölgede, kıyı şeridinde, o dönem için iki önemli merkez dikkati çekmektedir. Bu 
merkezlerden biri Ereğli, diğeri de Amasra’dır. Bu merkezlerin dışında denizle irtibatı olan herhangi 
bir idari birime ve iskân merkezine, en azından kaynakların verdiği bilgi itibariyle, tesadüf etmediğimiz 
gibi denizden istifadeye dayanan bir iktisadi faaliyete de tesadüf etmiyoruz. Meselâ bölgenin iç 
kesimlerinde yer alan Çağa Gölü’nden “göl ayağı balığı resmi” adıyla vergi alınırken, bunun dışında 
herhangi bir deniz mahsulünün vergiye konu olmaması veya bunun kayıt altına alınmamış olması 
söylediğimiz hususu doğrular niteliktedir.3 

Bölge aynı zamanda İç ve Batı Anadolu’yu Karadeniz’in kuzeyine bağlayan yol ağı veya ticaret 
yolunun üzerindedir. Hinterlandın Karadeniz’le irtibatı Ereğli Limanı ile Amasra Kalesi ve Bartın 
Limanı üzerinden sağlanmaktadır. Bu noktalar, bahsettiğimiz ana yolların kenarında olup ne çıkış ne 
de nihai noktalar değillerdir. Buraların ticari kapasiteleri hakkında da şimdilik ayrıntılı bilgiye sahip 
değiliz. Ancak yine de belgelere nazaran Ereğli limanından hububat başta olmak üzere çeşitli malların 
nakledildiğine dair gümrük kayıtları bulunmaktadır. Amasra, kalesi dolayısı ile askeri bir üs özelliği 
daha ağır basmaktadır. Bartın nehri ağzındaki küçük tersaneler ve atölyeler veya tezgâhlarda tekne 
inşa edildiği anlaşılıyor. Ama sonuçta az veya çok kara yollarının denizle irtibatını sağlayan çıkış 
noktalarıdır. 

Tasvir ettiğimiz bu bölge büyük ölçüde Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında yayıldığı yerdir. 
Anadolu Selçuklu Devleti’nin Akdeniz Karadeniz ve Batı Anadolu ‘da olmak üzere üç ana bölgede 

1  Bizans imparatoru Theophilos (829-842), daha önce Bizans’ın Balkanlarda ve Anadolu’da ele geçirdiği yerleri idarî-askerî açıdan kolay 
yönetebilmek amacıyla oluşturduğu bir tür eyalet sistemi olan  “thema”ları yaygınlaştırmış, bu çerçevede Bukellarion themasına ait bulunan 
arazinin kuzey doğu köşesini yani Kastamonu, Çankırı, Zonguldak çevrelerini Paflagonya (Paphlagonia) theması adıyla tesis etmiştir. 
Paflagonya tabirinin bir eyalet adı olarak IX. yüzyıldan itibaren kullanıldığı anlaşılmaktadır. Cevdet Yakupoğlu, Kuzeybatı Anadolu’nun Sosyo-
Ekonomik Tarihi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara, 2007, 21.
2 Mecdi Emiroğlu, “Bolu’nun Coğrafi Özellikleri” , Çele 13 (Mart 1964), s.5; Mecdi Emiroğlu, Bolu’da Yaylalar ve Yaylacılık, Ankara 1977, 
s. 35-37
3 Kenan Ziya Taş, Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16.Yüzyılda Bolu Sancağı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 
Doktora Tezi, Ankara, 1993 s.154-155.

oluşturduğu uç teşkilatlarının da bir parçasıydı. Bölgenin Anadolu’nun fethi esnasında Bizans 
hududunda yer alması, Osmanlı devletinin kurulduğu ve ilk yayıldığı coğrafya olması itibariyle siyasi 
ve tarihi bakımdan önemlidir. 

Tarihçe: Türk fethi ve Osmanlı Hâkimiyeti:
Malazgirt zaferini takiben kesif bir şekilde Anadolu’ya yayılan Türkmen nüfusu bilhassa Batı 

Anadolu’da birikmişti. Batı Anadolu’da meydana gelen bu türkleşme ve islâmlaşmadan Paflagonya da 
nasibini almıştı. Ancak bölgedeki bazı merkezler daha sonraki Haçlı Seferleri dolayısıyla el değiştirmek 
zorunda kalmıştı.4

Moğol istilası sonucu ortaya çıkan büyük göç dalgaları ile Türkistan ve İran’dan savrulup gelen 
büyük Türk topluluklarının yığıldıkları alanın en önemlilerden biri de Batı Karadeniz yöresidir. Yirmi 
dört Oğuz boyunun hemen hemen hepsinin adını taşıyan yer adalarının varlığı, buraya gelen Türklerin 
kesafetini göstermektedir. Dönemin kaynaklarının ifadesine göre bu tarihlerde yüz bin çadır halkı 
Türkmen topluluğu buralara yığılmıştı. 1260’lı yıllarda İbn Sa’d Kastamonu için “Türkmenlerin 
Başkenti” ifadesini kullanıyordu.5 Bölgenin iki kadim merkezi olan Bolu ve Kastamonu sancaklarında 
yaşayanlarla ilgili olarak iki asır sonra yani 17. yüzyılda dahi Katip Çelebi’nin tavsifi söylediğimiz 
hususu açıkça ortaya koymaktadır. Kastamonu’dan bahsederken “...ve bu şehir Türkmenin kaidesidir, 
naklederler ki Kastamoniyye küffar elinde iken Türkman Kastamoniye’ye gaza ederdi...” ifadesinde. 
“Türkmenin kaidesi” yani Türkmen’in oturduğu, iskân edildiği yer demesi; yine Bolu’dan bahsederken 
“Bolu Anadolu eyaletinde miyane payedir, ehalisi etrakin eşbehidir.”; yani orta ölçekte bir yer olan 
Bolu’nun sakinleri Türk’e en çok benzeyen, Türk tipini en iyi temsil ve remz eden, en iyi, en güzel 
Türk’tür demesi bölgedeki nüfusun özelliklerini çok iyi tarif etmektedir.6 Zaten 24 Oğuz boyundan 
birkaçı hariç diğerlerinin adlarını taşıyan pek çok yerleşim yeri olması, bölgedeki iskânın mahiyetini 
açıklayan bir başka göstergedir.

Bolu sancağı ve civarı, Selçukluların batıda Bizans hududunda tesis edilen “Uc” teşkilatına 
tabi bir bölge olarak, bu teşkilatın başındaki Hüsameddin Çoban’ın hâkimiyet sahası içine yer almış 
daha sonra Bu beyliğin devamı olan Candaroğullarının (İsfendiyaroğulları) hâkimiyetin de kalmıştır. 
Selçuknâme’ye göre Osmanlıların yörede ilk ortaya çıkışına dair kısa bazı bilgiler mevcuttur. Buna 
göre; I. Alâaddin Keykubâd, Bizans’ın bazı entrikaları üzerine Sultanöyüğü civarına kadar gittiği bir 
sırada, Moğol ordusunun geldiği haberi üzerine Konya’ya geri dönmek zorunda kalmış ve  “Uc’u 
Hüsameddin oğlanlarına ve Kayı’dan Ertuğrul’a ve Gündüz Alp ve Gök Alp’e ısmarlamış”tır. Ertuğrul 
Gazi ve kardeşlerine gelince, bunlara çok geniş bir alanı ifade eden “Uc” un Bizans’a komşu olan 
batı kanadının tevdi edildiği anlaşılmaktadır. Bu yıllarda Ertuğrul ailesi elbette ki, Çobanoğullarının 
yüksek hâkimiyetini tanımış bulunmakta idi.

Sakarya΄nın sol taraflarını yurt edinmiş olan Ertuğrul Gazi, Bizans üzerine gazalar yapmaya 
devam etmiştir. 1299’da oğlu Osman Gazi kendi adıyla anılan Osmanlı Hanedanlığını kurmuştur. 
Geyve, Taraklı ve Göynük üzerine akınlar gerçekleştirmiştir. Osman Gazinin ölümü üzerine, Osmanlı 
tahtına geçen oğlu Orhan Gazi de sınırları genişletmek için akınlar yapmaya devam etmiştir. Yapılan 
bu akınlar neticesinde Ereğli hariç Geyve, Alp Suyu, Karaçebiş, Regio, Tarsia, Kocaeli yarımadası, 
Nikomendia, Karadeniz kıyılarlı, Bolu, Gerede΄den oluşan sahil şeridi fethedilmiştir. Bu fetihlerde 
Orhan Gazi΄nin oğlu Süleyman Paşa da Göynük ve Mudurnu΄yu fethetmiştir. Bölgede Osmanlılar 
ve Candaroğulları arasında çok uzun süren bir hâkimiyet mücadelesi olmuştur. Bölge, 1392 yılında 
Yıldırım Bâyezid’in Anadolu harekâtı ile ele geçirilmiştir. Yıldırım Bâyezid ile Emir Timur arasındaki 
Ankara Savaşını takiben fetret devrinde kardeşler arasındaki taht kavgasında Bolu, Mehmed Çelebi΄nin 
faaliyet sahasında kalmıştır. Mehmet Çelebi diğer kardeşlerine nazaran daha kuvvetlenince Timur, 
üzerine birlikler sevk etmiştir. Timur’un birlikleri karşısında başarılı olamayacağını bilen Mehmed 

4 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul, 1980.
5Claude Cahen, Osmanlıdan Önce Anadolu’da Türkler, Çev. Yıldız Moran, İstanbul, 1979, s.240
6 Kâtip Çelebi, Cihânnümâ, s. 651/786; K.Z.Taş, Bolu Sancağı, s. 100-101; A.Kankal, Türkmen’in Kaidesi Kastamonu, Ankara, 2004.
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Çelebi, Bolu Dağlarına sığınarak, buradaki Kızık yaylasında bir süre gizlenmiştir. Timur’un bölgeden 
ayrılmasından sonra Mehmed Çelebi Osmanlı Devletinde düzeni sağlayarak, devleti yeniden toparlamış 
1416’da Çelebi Mehmed’in, Candaroğullarının merkezi Kastamonu’yu tekrar ele geçirmesiyle nihaî 
olarak Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.7

Sultan II. Murad, bir zaman Bolu’da kalmış bu süre zarfında adına para bastırmıştır. II. Murad’ın 
faaliyetlerinden sonra, Bolu fiziki olarak, bir sınır şehri olmaktan çıkmıştır. Ancak Sancağın diğer 
alanlarında bu durum devam etmiş, Fatih Sultan Mehmed’in saltanat yıllarında Bolu, serhat şehri 
unvanını nitelendirilmiştir. Bunda Amasra ve Sinop’a yapılan seferde Akyazı-Bolu yolunun 
kullanılması en büyük etkendir.8

Sonuç olarak: Batı Karadeniz bölgesi dediğimiz bölge ve özellikle kıyı şeridi, Fatih Sultan 
Mehmet’in faaliyetleri neticesinde tam manasıyla Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Bölgede çok erken 
devirlerde Türk ve Müslüman nüfus iskân edilmekle birlikte denizle irtibatı olan ve hisar içinde yer 
alan bir başka ifadeyle kale şehirlerinde ise bu olgu biraz daha gecikmiştir. Ancak bu mevcudiyet, 
gerek nitelik, gerekse nicelik açısından bölgenin genel yapısını etkileyecek çapta değildir. Bölge idari 
olarak da bu dönemden sonra klâsik Osmanlı idaresi içinde varlığını sürdürmüştür.

Mevcut Tahrir Defterlerine Göre Bolu Sancağının İdari Yapısı:
Bolu sancağı 16. yüzyılda Anadolu Beylerbeyliği’nin bir sancağı idi. Rumeli’de fetihlerin 

genişlemesi ile 1362’de teşekkül eden Rumeli Beylerbeyliğin den sonra 1393’de ikinci olarak 
Anadolu Beylerbeyliği teşkil edilmiştir. Yüzyıl boyunca da zaman zaman bazı sancakların ilavesi veya 
çıkarılması ile sayıları 15, 16 veya 17 şeklinde değişmiştir. Bu sancaklar: 1-Ankara, 2-Kütahya, 3-Aydın, 
4-Alaiye, 5-Biga, 6-Bolu, 7-Hamideli, 8-Hüdavendigâr, 9-Karahisar-ı Sahip, 10-Karasi, 11-Kastamonu, 
12-Kengri 13-Kocaeli, 14-Menteşe, 15- Saruhan, 16- Sultanönü, 17-Teke. (Ekler: Resim 4)

Yüzyılın başında Ankara sancağı ve daha sonraları ise Kütahya sancağı, “Paşa Sancağı” hüviyetini 
taşımıştır. Bolu sancağı Anadolu beylerbeyliğinin teşekkülünden beri hep bu beylerbeyliğin içinde yer 
almştır. 9 Defterlere göre sancak sayısı 16 olan şu nahiyelerden müteşekkildi: 1-Bolu, 2-Çağa, 3-Dodurga, 
4-Ereğli, 5-Gerede, 6-Hızırbegeli, 7-Kıbrus, 8-Konrapa, 9-Mengen, 10-Mudurnu, 11-Onikidivan, 
12-Taraklıborlu, 13-Ulus, 14-Viranşehir, 15-Yedidivan, 16-Yenice adlarını taşıyan on altı nahiyesi vardır.10

Bu nahiyelerden bir kısmı kadim yerleşim merkezidir. Bunlardan sancak merkezi Bolu başta olmak 
üzere, Mudurnu, Taraklıborlu, Ereğli en önde gelenleridir. Bir kısım nahiye merkezi köyden biraz daha 
büyük;  bir kısmının ise nahiye merkezi de bulunmamaktadır.11

Kaynaklar: Tahrir Defterleri: 
a) Tahrir Defterleri: 
Tapu Tahrir Defterleri (Defter-i Hâkânîler veya kısaca Tahrir Defterleri), padişah değişimi, 

yeni fetihler veya zamanla meydana gelen umumi değişiklikleri tespit etmek gibi, çeşitli vesilelerle 
yapılan sayımların neticelerini ihtiva eden defterlerdir. Tahrir adı verilen bu sayımlar, bir bölgeye 
ait olabileceği gibi aynı zamanda bütün ülkeye de ait olabilir. Tahririn nasıl yapılacağı ve ne gibi 
hususların göz önünde bulundurulacağı kanunnamelerle tespit edilmiştir.  Tahrir yapılacak bölgeye, 
bu işi yapmak üzere bir’’emin’’ve emin ile beraber tahrir usulünü bilen bir “kâtip” atanırdı. Tahrir 
edilecek bölgedeki mülki idarecilerin de tahrir müddetince bunlara yardım etmesi emrolunurdu.  
Tahrir esnasında kaza, nahiye, mezra, yaylak, kışlak, mera ve çiftlik gibi meskûn ve zirai sahaların 

7Bölgedeki bu hakimiyet mücadelesi şu eserde bütün teferruatı ile anlatılmıştır. Yaşar Yücel, Çobanoğulları Candaroğulları Beylikleri, Ankara, 
1980.
8 İsmail Hakkı Uzunçarşılı,  Osmanlı Tarihi, C. II, Ankara, 1998, s. 48.
9  BA Bâb-ı Asâfî Ruûs Kalemi, 1452 numaralı defter; BA Maliye Defterleri nu:12, v.2b; 16. yüzyıl içinde değişik tarihlerdeki sancak listeleri için 
bkz. T. Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş, Ankara, 1988, s.99-100; M. Kunt, Sancaktan Eyalete, İstanbul, 1978, s.127, 136-137, 155-
156, 187; K.Z. Taş, Bolu Sancağı, s. 24-25.
10 K. Z. Taş, Bolu Sancağı, Ankara, 1993
11 Bolu sancağının da dâhil olduğu Anadolu coğrafyasından geçen kadim veya antik yollar için bkz. Kâmil Doğancı, “Prusa (Bursa) Kentinden 
Geçen Antik Yollar”, Osman Gazi ve Bursa Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bursa, 2005, s. 169-186. 

mülk, vakıf, tımar gibi hukuki durumları tespit edilerek bu yerlerdeki yetişkin erkek nüfus, varsa 
ellerindeki toprak miktarları, çift, nim, bennak, caba gibi yükümlü oldukları vergi miktarları; muaf 
iseler buna ait izahatlar ile buradan hâsıl olan zirai ve hayvancılık mahsulleri gibi gelir getiren bütün 
kalemler kaydedilirdi.12

Bolu’ya ait tapu tahrir defterleri: 
Mufassal Defterler:
BOA TD 88: Başbakanlık Arşivi Tapu Tasnifi’nde bulunan bu defter, Bolu sancağının BOA 

DT 51 ile beraber, mevcut en eski mufassal defterleridir. Bolu livası köylerinin nüfus ve hâsılatıyla 
tımarlarını ve Amasra Kalesi müstahfızlarının tımarlarını mübeyyin mufassal tahrir defteridir ve 671 
sahifedir.

BOA TD 51: Başbakanlık Arşivi Tapu Tasnifi’nde bulunan bu defterler Bolu sancağının mevcut 
en eski mufassal defterleridir. TD 88 birinci cilt olup 671 sahife, TD 51 ise ikinci cilt olup 392 sahifedir. 
16. Yüzyıl başları, en son M.1515 yılına ait kayıtları muhtevidir. Bu defterde Bolu’nun Yedidivan, 
Hızırbeyili/Çarşamba (Devrek), Ereğli, Koñrapa, Todurga, Mudurnu ve Kıbrus kazaları tımar kayıtları 
ile Yörük cemaatleri, Çakırcı, Şahinci ve Zağanosçu cemaatleri verilmiştir. İskân yeri, cemaat ve şahıs 
adları, yaylak ve kışlaklar, kuşçuluk, çeltik ekimi, vergiler vb. bazı konularda mühim bilgiler ihtiva 
etmektedir.  

KK TD 35: Bolu sancağının son tahririne ait mufassal defterler olup, Ankara Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’ndedir. Son tahririn birinci cildi olup 444 varaktır.

KK TD 19: Bolu sancağının son tahririne ait mufassal defterlerin ikinci cildidir, 228 varaktır. 
Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’ndedir.

Evkâf Defterleri:
İBK MCO 15: Bolu Sancağına ait 202 varaktan mürekkep vakıf defteri olup, İstanbul Atatürk 

Kitaplığı’nda (Taksim İnkılâp Kütüphanesi veya Eski Belediye Kütüphanesi) Muallim Cevdet Yazmaları 
arasında bulunmaktadır. Defterin başındaki mukaddimeye nazaran H.925 (M.1519) tarihli Yavuz Selim 
devri tahririne ait olduğu, tahrir emininin Hamza, kâtibinin de Hacı Murad olduğu anlaşılmaktadır. 
Deftere sayfa esas alınarak 408 sayfa, varak esas alınarak 200 varak olarak iki ayrı numara verilmiştir. 
Defter oldukça temiz ve iyi muhafaza edilmiş, üzerinde pek muamele yapılmamıştır. Bu defter 1250’li 
yıllardan 1500’lü yılların başına kadar geçen 250 yıllık vakıf kayıtlarını bünyesinde toplamakla serinin 
en kıymetli arşiv belgesidir.13

KK TD 547: Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivi’ndedir. 
Defterin başında II. Selim’e ait bir tuğra ve Arapça mukaddime olmakla beraber, tarih ve kâtibinin 
yazıldığı kısım yoktur. Mevcut ifadelerden defterin II. Selim (1566-1574) devrine ait olduğu ve tahrir 
eminin Câmesb adlı bir şahıs olduğu anlaşılmaktadır. Ancak yaptığımız inceleme ve karşılaştırmalar 
neticesinde defterin 1566-1568 tahririne ait evkaf defteri olduğu tespit edilmiştir. Defter 282 varak 
olup, içinde daha sonraki tarihlere ait oldukça fazla pusula ve derkenar bulunmaktadır. Bolu sancağının 
sonraki yüzyıllara ait, idari yapısını ve diğer değişiklikleri bunlardan takip etmek mümkündür. Bu 
haliyle defter, daha geç devirler için de vazgeçilmez kaynaktır.

Eyalet Muhasebe Defteri:
BOA TD 438: “Muhasebe-i Vilâyet-i Anadolu” defterlerindendir. Bolu Sancağı bu defterin 

içindedir. Anadolu eyaletinde Kütahya ve Hamid kanunnamesi ile Kütahya Karahisar-ı Sahib, 
Sultanönü, Hamit, Ankara, Kastamonu, Kengiri, Kocaeli, Bolu livalarının icmâlen nüfus ve hâsılatını 
ve tımarları ve evkaf ve emlâkini mufassal tahrir defterinden hareketle hazırlanmıştır. İcmal olarak 

12 Tahrir defterleri ve Osmanlı Devleti’nde tahrir uygulamaları için müracaat edilecek pek çok eser bulunmaktadır. Özellikle son zamanlarda 
yapılmış sancak çalışmalarının hepsinde birbirini tamamlayıcı niteliği de haiz olarak teferruatıyla bilgi bulmak kabildir. Ömer Lütfi Barkan ve Halil 
İnalcık bu işin pirleri olarak literatürde  yerlerini almışlardır.
13Bu defter,  tarafımızdan geniş bir tanıtım ve inceleme ile neşre hazırlanmaktadır.
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zikredilmesine rağmen oldukça ayrıntılı ve tasnif edilmiş bilgiler mevcuttur. Kanuni Sultan Süleyman 
zamanında muhtemelen, birinci cildi.  1530 yılından önce 1520’lerde hazırlandığı anlaşılmaktadır.14

İcmâl Defterler:
BOA TD 86: Başbakanlık Arşivi’nde olup, TD 88 ve TD 51 numaralı mufassal defterlerin icmâlidir. 

Defterin başında padişah ve beylerbeyi hasları verildikten sonra zeâmetler ve daha sonra da 16 nahiyedeki 
tımarlar nahiyelere göre yazılmıştır. Bolu livasını Gerede, Çağa, Hızırbeyli, Viranşehir, Borlu, Ereğli, 
Mengen, Kıbrıs ve sair nahiyelerinde bulunan ve Amasra kalesi müstahfızlarına ait olan tımarların 
icmâl defteri.

KK TD 250 ve KK TD 257: Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’ndedirler. 1568 tahririne ait TD 35 ve TD 
19 numaralı mufassal defterlerin icmâlleridir. İki defter de birbirinin aynı olup, TD 257’nin cildinin 
üzerindeki “Defter-i İcmâl-i mîr-i mîrân-ı Livâ-yı Bolu” ifadesinden, bu nüshanın beylerbeyine ait nüsha 
olduğu anlaşılıyor. TD 250, 139 varak, TD 257 ise 153 varaktır. Defterlerin başında, padişah ve beylerbeyi 
haslarından sonra zeâmetler verilmiş daha sonra nahiyelere göre tımarlar yazılmıştır. 

BOA TD 425: Bolu ve Kocaeli livasının tımarları ile Boğazkesen, Yoros,  Şile kaleleri ve kule-i 
bala-yı Galata mustahfızlarına ait tımarların icmâl defteri. Başbakanlık Arşivi’ndedir. Bolu ve Kocaeli 
sancaklarına ait icmâl defteridir. Defter hemen hemen yazıldığı gün gibi tertemiz muhafaza olunmuştur. 
Bunda defter üzerinde muamele yapılmamasının tesiri olmuştur. Defterin hazırlanışındaki kesin tarihi 
tespit etmek mümkün değildir. Ancak yapılan karşılaştırmalar TD 438 ile beraber hazırlandığı kanaatini 
uyandırmıştır. Bu defterin hazırlanışında l5l9 tahriri esas alınmıştır. TD 86’daki tımar sayıları ile hemen 
hemen aynı olması ve tımar tasarruf edenlerin çoğunun değişmemiş olması, bunun işaretidir. Defterde 
açıklamalar verilirken zaman zaman yazılan tarihlerin en geç olanı 7 Ramazan 937 olduğuna bakarak 
defterin 1531 tarihinde hazırlandığı düşünülebilir. Defter, 260 sayfa olup, 1 ilâ 172. sayfalar arası Bolu 
sancağına, ikinci kısım, Kocaeli’ne aittir.

Müsvedde Defterler:
BOA TD 460: Başbakanlık Arşivi’nde olup 1568 tahririnin (TD 35 ve TD 19 ) müsvedde defteridir. 

Bolu livasının Gerede kazası kurasının nüfus ve hâsılatını ve tımarlarını mübeyyin mufassal tahrir 
defteridir.

BOA TD 463: Başbakanlık Arşivi’nde olup 1568 tahririnin (TD 35 ve TD 19 ) müsvedde defteridir. 
Bolu nahiyesinde bulunan tımarları havi ve üç kısımdan mürekkeb mufassal tahrir defteridir. Köylerin 
nüfus ve haslarını ve tımarların sahiplerinin isimleri gösterilmiştir. 

BOA TD 503:  Başbakanlık Arşivi’nde olup 1568 tahririnin (TD 35 ve TD 19 ) müsvedde defteridir. 
154 sayfa olup, Yenice Hızırbegeli nahiyelerine aittir.

BOA TD-504: Başbakanlık Arşivi’nde olup 1568 tahririnin (TD 35 ve TD 19 ) müsvedde defteridir. 
Bolu livasının nüfus ve hâsılatıyla tımarlarını mübeyyin mufassal tahrir defteridir. 

Yaya ve Müsellem Defterleri:
BOA TD 465: Katalog ifadesi ile,“Bolu sancağında mütemekkin piyadelerin isimleriyle çiftliklerini 

havi piyadegân defteri.”Başbakanlık Arşivi’ndedir. Defter çürük olduğundan araştırıcıya verilmemiştir. 
Arşiv kataloguna göre defter, H.975 (M.1567-1568) tarihli olup, Bolu sancağı piyadelerine aittir. 

BOA TD 575 ve BOA TD 587: Başbakanlık Arşivi’nde bulunan bu defterler, Bolu sancağı 
piyadelerine aittir. İki defter de birbirinin aynıdır. TD 575, 259 sayfa, TD 587 ise 243 sayfadır. 
Defterlerin zaman içinde yıpranarak bazı kısımlarının tahrip ve kaybolduğu anlaşılmaktadır. Defterlerin 
başındaki mukaddimeden Sultan III. Murad devrine ait olduğu ve Zilhicce 987(1580) tarihli olduğu 
anlaşılmaktadır. Emin ve kâtip için Kâtib Hamza adında tek bir şahıs kaydedilmiştir. 

14 Bu defter neşredilmiştir. Bk. 438 Numaralı Muhasebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530) II, Haz. Ahmet Özkılıç, Ali Coşkun ve Başk., 
BDAGM Yay., Ankara,1994.

BOA TD 618: Başbakanlık Arşivi’ndedir. Bolu sancağının mensûh piyade çiftliklerini hâvi 
olup, H. Rebiülevvel 998(1585) tarihlidir. Defter 228 sahifedir. Katalog ifadesi ile “Bolu livasının 
nahiyelerindeki mensûh piyade çiftliklerini mübeyyin piyadegân defteri.”

KK TD 123: Ankara Kuyud-ı Kadîme Arşivi’ndedir. Bolu sancağının mensûh piyade ve müsellem 
defteridir. Defterin başındaki “Defter-i mensûhât-ı livâ-yı Bolu” ifadesi bunu göstermektedir. Defterin 
tamamı 229 varaktır. 1 ilâ 123. varaklar arasında piyadeler, ikinci kısımda ise müsellemler yazılmıştır. 
Defterin tarihinin tespitine dair tek kayıt daha doğrusu işaret, baştaki tuğradır. Tuğradan defterin III. 
Mehmed devrine(1595-1603) ait olduğu anlaşılıyor.

BOA MMD 541: Başbakanlık Arşivi Maliyeden Müdevver Defterler Tasnifi’ndedir. Bolu sancağı 
müsellemlerine aittir. H.928 (M.1521-1522) tarihli olan defterin, emini Üveys b. Mahmud, kâtibi ise 
Cafer b. Seferşah’tır. Defter 164 sahifeden ibarettir. Ancak defter dağınık olup, karışık sahifelerin bir 
araya getirilmesi ile teşkil edildiği anlaşılıyor. 

BOA TD 250: Başbakanlık Arşivi’ndedir. Bolu sancağı müsellemleri defteridir. Evâhır-ı Zilkaade 
953 (1546) tarihlidir. Emininin Muhammed, kâtibinin Mustafa adlı kimseler olduğu anlaşılmaktadır.

BOA TD 459: Başbakanlık Arşivi’nde Bolu sancağı müsellemleri defteridir. Katalogdaki ifade 
ile “Bolu livasının kurasında vaki müsellem çiftliklerinin hâsılatını mübeyyin piyadegân defteridir.” 
II. Selim devrine ait olan defterin tarihi Evâil-i Receb 975 (1568)’dir. Emininin adı Câmesb kâtibi ise 
Piyale adlı kimselerdir. Tarih ve emin adlarının aynılığı, TD 35 ve TD 19 numaralı mufassal defterlerin 
kâtibinin de Piyale olması ihtimalini ortaya koymaktadır. Defter 173 sahifedir.

BOA TD 584 ve BOA TD 576: Başbakanlık Arşivi’ndedirler. Bolu sancağı müsellemlerine ait 
defterlerdir. Yapılan karşılaştırmalar neticesinde, bu iki defterin birbirinin aynısı olduğu anlaşılmıştır. 
Ancak TD 584 daha iyi muhafaza edilmiş, daha temiz ve tertiplidir. Bu defter, 190 sahife olup, 
mukaddimesinde III. Murad’ın adı zikredildikten sonra emin ve kâtip olarak Hamza adlı tek bir şahıs 
adı verilmiştir.

İBK MC No 093: İstanbul’da Atatürk Kitaplığı’nda Muallim Cevdet Yazmaları arasındadır. 
Kütüphane katalogunda “H.862-878 (1457-1474) tarihli Kütahya, Aydın, Bolu,Teke,Karahisar, Birgi, 
İzmir kazaları nüfus defteri” şeklinde kaydedilmiştir.Defterin üzerinde ise “Kütahya, Aydın, Bolu, Teke 
ve Karahisar müsellem defteri” kaydı bulunmaktadır. Defter varak esasına göre 186 varak, sayfa esasına 
göre 403 sayfa olarak iki ayrı şekilde numara verilmiştir.

Müteferrik Defterler:
BOA TD 783: Bolu sancağının tımarları ile Taraklıborlu’da Kadıasker Hüseyin Efendi’nin 

vakıflarını havi mufassal tahrir defteri.   
BOA TD 809: Bolu sancağının tımar defteri. 
BOA TD 841: Menteşe, Aydın, Teke, Hamid, Sultanönü sancakları gedikliyânı ile Anadolu 

eyaletinin çeri sürücüleri, defter kâtibleri, mirimiran çavuşları, serdengeçtileri, Kütahya, Hüdavendigâr, 
Saruhan, Aydın, Bolu, Ankara, Karahisar-ı Sahib, Menteşe, Hamid, Kengiri, Teke, Karasi, Sultanönü, 
Kastamonu livaları mahlûlâtı yoklama defteri. 

BOA TD-851: Bolu, Hamid, Menteşe, Teke, Ankara, Kengiri, Karahisar-ı Sahib, Karesi, 
Sultanönü nahiyelerindeki tımarların yoklamasını havi mufassal tahrir defteri. 

BOA TD-893: Mensuhât aklâmında Saruhan, Aydın, Menteşe, Hüdavendigâr, Kocaeli, Kütahya, 
Karahisar-ı Sahib, Teke Alaiye, Sığla, Gelibolu, Sultanönü, Biga, Bolu, Kastamonu, Kengiri sancakları 
zuamâ ve tımarlılarından sefere memur oldukları halde bedele rabt olunanlardan tahsil olunan ve 
kalyonlar sergisine teslim olunan meblağı havi bahriye defteri.

BOA Ali Emirî, 1/1 (Fatih Sultan Mehmet) Esas no 3.  Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Ali Emirî 
tasnifinde bulunmaktadır. Bu tasnifteki belgeler padişah isimlerine göre kronolojik olarak sıralandığından 
Fatih Mehmed II gurubunda yer almıştır. 16 sahifeden ibâret bu belge Bolu sancağına ait bir mufassal 
defter parçasıdır. Bilindiği gibi mufassal defterlerde vergi mükelleflerinin adı ile vergiye ait her türlü 
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husus kaydedilirdi. Bu itibarla mufassal defter olduğu anlaşılıyor.  Ancak mufassal defterlerin tertip 
tarzına bakarak bu parçanın defterlerin sonunda nev-yâfte ve mevkûflar için boş bırakılan ve sonradan 
doldurulan bir kısım olduğu anlaşılıyor. 15

Değerlendirmeler:
Bolu ve çevresi, Osmanlı Beyliği’nin ilk yerleşme alanlarından olması nedeni ile kaynaklarımız 

ola Tahrir defterlerinde bu kaynakların özelliği dolayısı ile Osmanlının erken devirleri için fiziki 
ve beşeri yapıya ait pek çok orijinal bilgiyi bulabiliriz. Makro vya genel tarihin konusu olarak 
tahrir defterlerindeki istatistik malzemenin işlenmesi ile orta çıkan sosyo- ekonomik yapıya dair 
değerlendirmeler, bu kaynaklara dayalı araştırmaların en fazla meşgul olduğu çalışma türleridir. 
Ancak mikro tarih veya çok özel alanların konusu olarak, bu kaynaklardaki kavramlar, yer ve şahıs 
adları üzerinde daha ince ve detaylı araştırmalar, bize kapalı kalmış, ulaşmamış, farklı biçimde ulaşmış 
veya kaybolmuş konu veya bilgilere tamamen yeni bir şekilde veya orijinaliyle ulaşmayı mümkün 
kılmaktadır. 

Buradan elde edilen bilgiler, elbette ki her seviyede yeteri kadar açıklayıcı, doyurucu veya 
tatminkâr olmayabilir. Ancak hiçbir kaynağın ve bilginin olmadığı bir dönem ve yer için çok kıymetli 
bir özellik kazanırlar. Mesela beşeri yapının çeşitliliği, mahalli kalmış ama o dönemi ve yapıyı 
derinden etkileşmiş unsurlar, olaylar hakkında bilgileri ancak bu kaynaklardan bulabiliriz. Meselâ Bolu 
sancağının bir nahiyesi olan Gerede 16. Yüzyıldan önce toptan yer değiştirmiştir. Ancak bu konu hiçbir 
şekilde ele alınmamıştır. Yine fiziki açıdan erken dönemler için örneklerini çok fazla bulamadığımız o 
dönemin mimari yapısı ve bu alanın eserlerinin tespitini ve bunlara dayalı müesseselerin işleyişlerine 
ait bilgileri yine ancak bu kaynaklardan elde edebiliriz. 

Bolu sancağı için örnek olmak açısından bu yazı çerçevesinde öne çıkaracağımız özellikle iki 
başlık var; biri kurumlar açısından “zaviyeler”, diğeri ise siyasi tarihi açısından “Umuroğulları”dır. 

Vakıf defterlerindeki zaviye kayıtları bu bakımdan son derecede önemli ve kıymetlidir. Bolu 
sancağı zaviye bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Üstelik bu durum sadece 16. yüzyıla ait de 
değildir. Bu zaviyelerin varlığı buraların ilk fetih dönemlerine kadar gitmektedir. İslami bir kurum olarak 
zaviyeler, Anadolu’ya Selçuklularla gelmiş, çok fonksiyonlu bir kurumdur. Zaviyeler vakıf yolu ile 
kurulan ve yaşatılan kurumlar olmakla beraber, daha küçük ölçekli ve sosyal zaruretler sebebiyle 
kendiliğinden şekillenen kurumlardır. Zaviye genellikle bir şeyhe tahsis edilen ve vakfiyet üzere 
tasarruf edilen topraklar üzerinde kurulurdu. Şeyhler bu araziyi etrafındaki adamaları yolu ile işletir ve 
elde edilen gelirle zaviyenin giderlerini karşılarlardı. Bu sebeple zaviyelerin kurulduğu yerler zamanla 
yerleşim merkezlerine dönüşebiliyordu. Bu özellikleri dolayısıyla zaviyelerin, devletin maddi gücünü 
yansıtan görkemli yapılara sahip olmak yerine sosyal hareketliliği gösteren özelliği daha belirgindir. 
Zaten zaviyelerin çoğu şehir veya büyük yerleşim merkezlerinin dışında orijinal ifadesi ile “ayende 
ve revendeye” yani gelip geçen yolcu ve kısa süreli misafirlere hizmet edip onların barınmalarını 
ve güvenliğini sağlamasının dışında ulaşım ağının bir parçası olmak itibarı ile çok fazla bir şey de 
beklenmiyordu. Bu kurum sosyal ve ekonomik fonksiyonlarının yanında özellikle kırsal nüfusun dini 
ahlâki eğitimi ve terbiyesi üzerindeki etkileri ile belirginleşmektedir.  Bütün zaviyeler aynı fonksiyonları 
taşımasalar da hepsinin ortak özelliği barınma fonksiyonuna sahip olmasıdır. Bu barınma özelliği dolayısı 
ile hem iskân hem de ulaşım ağının önemli bir parçasıdır.  Bu kayıtlara nazaran yol şebekesi ve ulaşım 
ağına dair bilgileri zaviye kayıtlarından tespit etmek mümkündür. 

Bolu Sancağı’nda 63 zaviye tespit edilmiştir. Osmanlı coğrafyasının diğer kısımlarına nazaran 
Bolu sancağı zaviye sayısı bakımından en azından oran olarak belirgin miktarda fazlalık gösteriyor. Bu 
coğrafyanın Anadolu’nun ilk fetih yıllarında yeni gelen nüfusun yerleşimine davetkâr bir biçimde açık 
ve boş olması zaviye sayısının artmasında en başta gelen sebeptir. İskânın ve hâkimiyetin tesisinin bir 
aracı olarak kullanıldığı açıktır. Bu dönemde buradaki zaviyelerle ilgili en dikkate değer tespitleri 1334 

15  Bu defter tarafımızdan neşredilmiştir. “Fatih Devrine Ait Bir Tahrir Defteri”, OTAM, Sayı 7 (Ankara 1997), s.427-471.

yılında Anadolu’dan geçen ünlü Kuzey Afrikalı seyyah İbn Battuta’da buluyoruz.16 Zaviyelerin kuruluşu, 
kurucuları ve dağlımı üzerinde ayrıntılı ve titiz incelemeler, erken dönem fetih ve kurumlar üzerinde yen 
bilgiler sağlamaya gayet müsaittir.

Siyasi tarihin konusu olarak Umuroğulları bahsi ise daha önce birçok araştırma ve yayınımızın 
konusu olmakla birlikte siyasi tarih araştırmacıları bu konuda yeterli bilgiye sahibi olmadıklarından 
gerekli ilgiyi de gösterememektedirler. Umuroğulları için kısa ve öz olarak şu hususları yeniden 
hatırlatıyoruz: Yukarıdaki coğrafi ve tarihi mekân tasvirimizden hareketle Osmanlı Devleti’nin ortaya 
çıktığı yöre, 13. ve 14.yüzyıllarda büyük siyasî merkezlere uzaklığı sebebiyle o dönem hakkında 
bilgi veren kaynaklarda yeterince zikredilmemiş ve dolayısıyla bir takım problemler bırakmıştır. “16. 
Yüzyıl Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Bolu Sancağı” adlı ve konulu doktora tezimizi 
hazırlarken karşılaştığımız bazı bilgiler,  bu konuda bazı yeni ilave şeyler söylenebileceğini gösterdi. 
Bizi bu konuda pek çok araştırmaya sevk etti ve birçok yayına sebebiyet verdi.17

Kuzey-Batı Anadolu’nun Bitinya ve Paflagonya adı verilen bu bölgesinde Osmanlı devrinde 
Kocaeli, Hüdavendigâr, Bolu, Çankırı ve Kastamonu sancakları bulunmaktadır. Bolu Sancağı hariç, 
diğer sancakların vakıf kayıtlarında ihtiyat payını saklı tutarak konumuzla yani Umuroğulları ilgili 
kayıtlara tesadüf edilmediğini belirtelim.18  Bu yazıda kullandığımız kayıtları özellikle Bolu sancağının 
mevcut mufassal evkaf defterlerinin eski tarihli olanından yani Yavuz Selim devrinde 1519 tarihinde 
hazırlanmış olanından aldık. 

Anlaşılacağı üzere bölgede Selçuklu sonrası hâkimiyet tesis ettiği bilinen Çobanoğulları ve 
Candaroğulları’nın yanı sıra Umur-Han veya Umuroğulları adıyla bir beyliğin varlığı kabul edilmekte 
fakat yer ve zaman olarak belirsiz veya birbirini tam tutmayan açıklamalar yapılmaktadır. Ancak bu 
döneme ait belgelerin yetersizliğinden dolayı siyasi varlığı oldukça tartışmalıdır. Bunun sebebini ise 
hayli karışık olan bu tarihi dönemde aramak gerekir. Diğer Anadolu beyliklerinin adını genellikle 
hanedanın atası veya kurucusu olan şahsın adını taşıdığını dikkate aldığımızda Umur’un da böyle 
birisi yani hanedanın atası veya beyliğin kurucusu olduğunu kabul etmemiz gerekir. 

Siyasi vaziyet ve hâkimiyet değişse de müesseselerin, bir sonraki yapıya intikal etmesi ve bunlarla 
ilgili kayıtların sürekliliği bize araştırmalarda yardımcı olurlar. Vakıf kayıtlarında Umuroğlu veya Umur 
Bey’in adı, Osmanlı hükümdarlarının adlarından önce zikredilmektedir. Özellikle fakih ve zaviye 
şeyhlerine ait bu kayıtlar, yukarıda ifade ettiğimiz ve dipnotta da tanıttığımız arşiv belgelerinden evkâf 
defterlerinde geçmektedir. Osmanlı öncesi dönem ait olan vakıflarla ilgili kayıtlar, kaynağımız olan 
evkaf defterinde dönemin beyinin adı verilerek, “...’den bitisi vardır”,  “...’dan nişanı vardır”, “... 
nişan vermiş”, “ümerâ-yı maziyeden hüccetleri var” veya “... evvelden vakıf olagelmiş”,  “... kafirîn 
kavl dutalıdanberi vakıf”, Osmanlı hâkimiyetine geçişten sonra vakfın devam ettiğini göstermek için 
ise padişahın adı zikredilerek “... vakfı mukarrer tutmuş” gibi ifadelerle geçmektedir. Bu ifadelerden 
bölgedeki hâkim unsurların niteliği ve sahaları ve buraların Osmanlılara geçiş zamanını tespite dair 
ipuçları elde etmek mümkündür.19 Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarına ait bilgi derlemek açısından 
yaya ve müsellem defterleri yeterince kullanılmamaktadır. Bu kurumların ortaya çıkış tarihleri göz 
önüne alındığında bu defterlerden ilk dönemlere ait bazı bilgilere ulaşmak çok muhtemeldir. Ancak 
yaya ve müsellem teşkilatı üzerine Muzaffer Arıkan ve Halime Doğru’nun çalışmaları dışında ayrıntılı 
sancak çalışmaları hâlâ yapılmamıştır.20 Bu defterler diğer defterleri tamamlayıcı ve bilgilerin yanı sıra 
belki çok farklı ve yeni bilgileri havidir.
16 Kenan Ziya Taş, “16. Yüzyılda Bolu Sancağı’nda Zaviyeler ve Ulaşım Ağı”, CIEPO 6. Ara Dönem Sempozyumu 14-17 Nisan 2011 Uşak, 
C.III, s.1503-1518.
17 K. Z. Taş, Bolu Sancağı, Ankara, 1993. Bunların adları yazının sonunda ayrı bir listede yer alıyor.
18 Bu defterlerdeki kayıtlar şu çalışmalardan takip edilmiştir. Ömer Lütfi Barkan-Enver Meriçli, Hüdavendigâr Livâsı Tahrir Defterleri I, 
Ankara, 1988; Ahmet Güneş; 16.Yüzyılda Kocaeli, Ankara Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Doktora tezi, 1995; Ahmet Kankal, 16.Yüzyılda Çankırı, 
Çankırı, 2009; Ahmet Kankal,  Türkmen’in Kaidesi Kastamonu 15.-18.Yüzyıllar Arasında Kastamonu Şehir Hayatı, Ankara, 2004. Ancak yine 
bu kayıtlar müdekkik bir nazar ile ayrıca incelenmelidir. Dolayısıyla Umuroğulları’nın hâkimiyet sahası hakkında bu kayıtlara istinaden kesin 
hüküm vermek isabetli olmaz.
19 Bu vakıf kayıtları için bkz. Kenan Ziya Taş, “Bolu Sancağındaki Candaroğulları Vakıfları”,  OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), Sayı 4 (Ankara 1993), s.363-374.
20 Muzaffer Arıkan, XV. Asırda Yaya ve Müsellem Ocakları (Toprak Tasarrufu, Vergi Muafiyetleri ve Hizmet, Ankara Üniversitesi Doçentlik 
Tezi, 1966; Muzaffer Arıkan, “Yaya ve Müsellemlerde Toprak Tasarrufu”, Atatürk Yıllık Konferansları, VIII, 1975-76, s.175-201, TTK Ankara 
1983; Halime Doğru, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaya-müsellem-taycı teşkilâtı: XV. ve XVI. yüzyılda Sultanönü Sancağı, İstanbul, 1990.
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Resim 3: Bolu Sancağı’nın Türkiye sınırları içindeki takribi konumu

Resim 4: 16. Yüzyıl Bolu Sancağının nahiyeleri

EK 2: Bolu Sancağı Tahrir Defterleri Tablosu: 

Defter Türleri Sayı Defterin adı Kısaltmalar

Mufassal

1 BOA TD 88

TD: Tahrir Defteri

BOA: İstanbul Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi

KK: Ankara Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadime Arşivi

MMD: İstanbul Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi Maliyeden 
Müdevver Defterler

İBK MC: İstanbul Belediye 
Kütüphanesi Muallim Cevdet 
Yazmaları

2 BOA TD 51
3 BOA TD 51
4 KK TD 35
5 KK TD 19

Evkâf 6 İBK  MC 15
7 KK TD 547

Muhasebe 8 BOA TD 438

İcmâl

9 BOA TD 86
10 KK TD 250
11 KK TD 257
12 BOA TD 425

Müsvedde

13 BOA TD 460
14 BOA TD 463
15 BOA TD 503
16 BOA TD-504

Yaya- Müsellem

17 BOA TD 465
18 BOA TD 575
19 BOA TD 587
20 BOA TD 618
21 KK TD 123
22 BOA MMD 541
23 BOA TD 250
24 BOA TD 459
25 BOA TD 584
26 BOA TD 576
27 İBK MC No 093

Müteferrik 
Nevyafte, mevkuf, 
mensuh ve yoklama 
gibi bir veya birkaç 
sancağa birden ait 
defterler veya defter 
parçaları

28 BOA TD 783
29 BOA TD 809
30 BOA TD 841
31 BOA TD-851
32 BOA TD-893

33
BOA Ali Emirî, 1/1 (Fatih 
Sultan Mehmet) Esas no 3.  
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TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE 16. YÜZYILDA KİLİS SANCAĞINDA
VAKIFLAR VE GELİR KAYNAKLARI1

 
ÖZET

Kilis geçmişten günümüze kadar Anadolu ve Suriye arasında stratejik bir yere sahiptir. 
Bölgede Osmanlı dönemi farklı bir dönem oldu. Osmanlıların amacı genel olarak eski 
sistemi değiştirmeden zaman içerisinde bölgeyi kendi resmi yapısına benzetmekteydi. 

Vakıf müessesesi de Osmanlı şehirlerinde olduğu kadar Kilis’te de önemli oldu. Vakıfların ekonomik 
yapılarındaki değişim bu makalede tartışılmıştır.

WAQFS AND ITS FISCAL SOURCES IN KILIS SUB-PROVINCE AT 16.TH CENTURY 
ACCORDING TO TAHRIR RECORDS

ABSTRACT
Kilis has a strategic place between Anatolia and Syria from the past to nowadays. Ottoman era 

was a distinctive term in the district. The aim of Ottomans, generally not change the old system at first 
but change it in time according to its formal body. Waqf system was also important at Ottoman cities, 
and Kilis as well. Changing economical structure of waqfs in Kilis was discussed in the article.

1 Bu makale; yazarı tarafından daha önce hazırlanmış ve henüz basılmamış doktora tezinin tekrar düzenlenerek gözden geçirilmiş halinden 
istifade edilerek üretilmiştir. Bkz. Akis, Metin, 16. Yüzyılda Kilis ve Azez  Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002,(Basılmamış doktora Tezi).
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GİRİŞ
Kilis Sancağı Güney Doğu Anadolu’dan Kuzey Suriye bölgesine geçiş alanında bulunmaktaydı. 

Bu bölge aynı zamanda  konar-göçerlerin yaylak-kışlak yaşam tarzının merkezinde yer almıştır.
Tahrir defterleri  pek çok açıdan mali, ekonomik, nüfus, sosyal yapı v.s. gibi konularda bizlere 

emsalsiz bilgiler sunar. Özellikle sosyal olayların karşılaştırılmasında vazgeçilmez hususlardan olan, 
nüfus ve ekonomi verilerinin birlikte ve zaman periyodu içerisinde ele alınabiliyor olması, tahrirleri 
gizemli ve oldukça gerçek verilerin merkezine yerleştirmiştir.

Vakıflar ise Osmanlı toplumunda sosyal yardımlaşma ve dayanışma açısından en dikkat çeken 
kurumlarının başında gelmektedir. Toplumun bu en hayati kurumu, yukarıda geçiş alanı olarak 
tanımladığımız bir coğrafyada Osmanlı açısından ne şekilde uygulandığı bu makalenin temel 
konusudur. Bu konu etrafında yaklaşık bir asır içerisinde bir Osmanlı sancağının sosyal ve ekonomik 
açıdan gelişimi de ele alınmıştır.

A-Vakıflar ve Vakıf Eserleri
Osmanlı döneminde şehir hayatı vakıfların oluşturduğu sosyal yardım kuruluşlarından 

oluşmaktaydı.2 Bu kurumların başında cami, mescit, medrese, zaviye gibi yapılar gelmektedir. İslâm 
hukukuna göre; kadın, erkek, Müslüman ve gayrimüslim kim olursa olsun insanların istifadesine 
olacak şekilde vakıf kurabilirdi.3 

 Bir müessesenin vakıf haline getirilmesi vakfiye’nin kadı huzurunda düzenlenmesiyle kesinlik 
kazanır ve böylelikle başlardı. Mülkün tesliminde sonra kurucunun o mülk üzerindeki mülkiyet hakkı 
sona ermiş olurdu. Artık genel anlamda insanlığa ait olmakla birlikte özel olarak da kurucusunun 
adını koyduğu amaçlara ait anlamına gelmektedir. Vakfiyede vakfa tahsis edilen gelirin hangi amaçla, 
ne gibi şartlarla ve ne şekilde kullanılacağı belirtilirdi. Vakfiyenin şartlarına uyulup uyulmadığını ve 
vakfa ait tüm tesislerin denetimini mütevelli yapardı. Mütevelli vakıf senedinin şartlarına göre gelirleri 
tahsis eder ve genel olarak yönetimden sorumlu kişidir. İlk mütevelli genellikle vakfı kuran kişiydi. Bu 
durumda olan mütevelliler ölüm döşeğinde yerine başka bir kişiyi mütevelli olarak atayabilmekte veya 
mütevellilik görevinin kendi ailesi elinde kalmasını şart koşmak suretiyle daha sonraki atamalarda söz 
sahibi olabilmekteydi. 4 Vakıf gelirlerini toplama işi ise  câbi ye ait idi. Geliri daha çok olan vakıfların 
mali durumları ile orantılı olarak yeterince katipleri ve nazırları bulunuyordu.5 

A-Dini Nitelikli Yapılara Ait Vakıflar
 a-Mevlevihane
  Kilis’te Osmanlı döneminden sonra, dini ve tarihi nitelikli eserleri arasında karşımıza çıkan 

ilk yapılardan biri mevlevihanedir. Kilis Mevlevihanesinin yakın civardaki şehirlere göre daha  önce 
kurulmuş olduğunu biliyoruz. Kilis ve civarının Osmanlı topraklarına katılması anlamına gelen 
Mercidabık zaferi 922H./1517M.’de kazanılmıştır.  Kilis’te Mevlevihane kurulması ile bölgenin 
manevi olarak imarının amaçlanmış olması kadar, mimari açıdan da Osmanlı mimari anlayışı ve Arap 
mimari anlayışının kaynaştırılması amaçlanmıştır. 6

Kilis ve Azez 1526-1527M. Tarihli Halep tahrir defterlerinde yer almamaktadır. Bunun anlamı bu 
tarihte bağımsız bir sancak olarak ayrılmış olmasıdır. Muhtemelen 1519M.’den itibaren Kilis bölgenin 

2 Demirel, Ömer,Osmanlı Vakıf-Şehir İlişkisine Bir Örnek:Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü,  ANKARA,2000, s.157.
3 Çağatay, Neşet., “Türk Vakıflarının Özellikleri”, X. Türk Tarih Kongresi, Kongereye sunulan bildiriler, IV. Cilt, TTKB. Ankara 1993, s.1619-
21.
4 Imber,Colin,  Şeriatten Kanuna Ebussuud ve Osmanlıda İslami Hukuk, İstanbul 2004, s.162.
5 Ergenç, Özer, Osmanlı Klasik Dönem Kent Tarihçiliğine Katkı Ankara ve Konya, Ankara 1995. s.88.
6 Tuncer, Orhan Cezmi, “Kilis Mevlevihanesi”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2.Sayı, Mayıs 1996, s.264. Tuncer, 
mevlevihanenin 1525M.’de bitirildiğini yazmaktadır. Bu tarih mevlevihaneye ait olan kitabenin son mısraının ebecd hesabı ile hesaplanması ile 
elde edilen 932H. Yılına tekabül etmektedir.932H./1525M. Tarihi bölgedeki Mevlevihaneler için gerçekten çok erken bir tarihtir. Hatta Halep 
şehrindeki mevlevihanenin bile bu tarihten sonra yapıldığı söylenebilir. Coşkun, Yavuz, Halep’te adım Adım Osmanlının İzinde Halepte 
Osmanlı Döneminde İnşa ve Tadil Edilen Mimari Eserlerin Envanteri, Editörler: Ahmet ÖZPAY,H.İbrahim YAKAR, Gaziantep, 2010, s.184. 
Kitabenin inşa değil de tamir kitabesi olduğunu ve 1322H./1894M. Yılında tekkenin II.Abdulhamit zamanında tamir gördüğünü iddi eden bir 
başka çalışma için bkz. Bebekoğlu, Sıdıka, Tektuna, Mehmet,Kilis Kültür Envanteri Kentsel Mimari, Kırsal Mimari, Yazıt Eserleri,ANKARA, 
2008, s.96.

önemli bir  şehri konumuna gelmiştir. Bu tarihten itibaren sancak merkezi olarak planlamaya geçilmiş, 
diğer yapılarla birlikte Mevlevihane de inşa edilmiştir. Kilis’te Mevlevihane kurulmasının nedeni, 
Kilis’in şehir haline gelmesinde önemli katkısı olan Canbolat Beyin bu tarikata olan ilgisi olduğu 
düşünülebilir. 

Kilis’te Mevlevilik şehrin gelişmesine paralel olarak gelişmiş zaman içerisinde Kilis sınırlarını 
da aşarak Kilis’ten çıkan Mevlevi şeyhleri Halep’te postnişin olmuşlardır. 23 Rabiülevvel 1290H./ 21 
Mayıs 1873’te Kilis’te Mevlevi Tekkesi Şeyhinin mütevellilik görevini eskiden beri vazife ve berat 
tevcihi yapılmadan yürüttüğünü Mevlevi Tekkesi Şeyhi Seyyid Mehmed Emin Dede ibn-i Yusuf ‘un 
arkasında çocuk bırakmadan vefat etmesinden dolayı meşihat görevinin Mühürzâde-i Ser Seyyid 
Ahmed Subuhi Efendi ibn-i Ahmed’e verildiği aynı zamanda şeyhe görev tevcihi ile birlikte berat da 
verilmiştir.7

b-Cami Vakıfları
1-Ulu Camî (Cami-i Kebîr)
992H./1584-85M. Halep vakıf defterine göre Ulu Cami vakfına tahsis edilen miktar 1.632 

akçe tutarında idi. Bu miktarın 400 akçesi İbn-i Mağribî vakfının zeytinliklerinden, 496 akçesi Kilis 
yakınlarında ve köylerde yer alan  kıta-i arzlardan (toprak parçası), 576 akçesi 8 adet dükkândan, 80 
akçesi İzzeddin vakfı’nın incirliklerinden haracî kısmı çıktıktan sonra verilecekti 8ve 80 akçe’de arsa 
gelirinden almak üzere tamamlanacaktı.

 Toplanan gelirden; Caminin hatiplik ve imamlık  yapacak kişiye günlük 1,5 akçe, iki nazırına 
günlük birer akçe, ferraşına (temizlik görevlisi) günlük yarım akçe maaş ödenecekti. Ayrıca caminin 
“yağına ve hasarına” toplam olarak yıllık 192 akçe ödenmekteydi.9

2-Tekke Cami
Tekke camisi Mevlevihane’nin güney tarafındadır. Câmiye çok yakın mesafede olan bu tekke 

Konyalıya göre Canpolatoğlu’nun Mevlana Celaleddîn-i Rumî’nin sevenlerinden olması nedeniyle 
932H./1525 M. yılında yaptırılmıştır. Bu nedenle adına “Tekke Câmi” denmiştir. Caminin etrafını 
bahçe ile iki hamam, bedesten, iki han ve dükkânlar, iki pazaryeri sarmaktaydı.10

Tekke Cami Canbolat Bey Cami olarak da bilinir. Caminin şehir yakınlarında ve köylerde 
vakıf gelirleri vardı. 17 kıta-i arz, zeytinlik v.s. gelirlerinden toplam 3.600 akçe senelik geliri vardı. 
Toplanan gelirden suyuna günlük 2 akçe, hatibine günlük 1 akçe, imamına günlük 3 akçe, nazırına ve 
hademesine günlük 2 akçe, yağına ve hasarına senelik 720 akçe ödenmekteydi.11 

3-Şeyh Mehmed Gökçe Camii (Tabakhane Camii)
Tabakhaneler veya debbağ haneler koyun ve sığır derisinin işlendiği giyim, ayakkabıcılık ve 

diğer ilgili sahalarda kullanımını sağlayan bir iş koluydu. 12

Debbağların bulundukları yerler genellikle şehrin dış mahalleleri, dere ve nehir kenarları 
tabaklama işleminden dolayı oluşan atıkların şehirden uzaklaştırılması için seçilen en uygun yerlerdi. 
Kilis tabakhanesi Tabakhane Camiden dolayı bu cami yakınında olmalıdır. Bu bakımdan Kilis’te 
Şeyh Gökçe Mahallesi veya diğer adıyla Meşhedler Mahallesi bu esnaf faaliyeti zümresini de ihtiva 
etmekteydi. 93 numaralı ve bölgenin ilk tahrir defteri Halep Tahrir Defterinde Şeyh Gökçe adlı kişiye 
mahallenin imamı olarak rastlamaktayız. Muhtemelen Şeyh Gökçe bugünkü Tabakhane Camiinde 
imamlık yapmaktaydı.

7 İstanbul Müftülüğü-EVKF MÜFETTİŞLİĞİ-00634.00096.
8 Buradan anlaşıldığına göre Kilis şehrinde imar sahipleri arasında rastlayamadığımız İzzettin Bey’in kurmuş olduğu vakıf sayesinde Ulu 
Cami’ye ekonomik katkı sağladığı görülmektedir.
9 TKGMA(Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi), VD(Vakıf Defterleri)., No:564, s.226, Ulu Cami Kilis’in en eski camilerindendir. 
Konyalı, bulduğu kitabeden Hicrî 740- Miladî 1339 tarihinde, Mısır Türk Kölemen Devleti hükümdarı En-nâsır Nasr-üd-din Muhammed’in 
üçüncü defaki hükümdarlığının son yıllarında yapılmış olabileceğini söylemektedir. Konyalı, İ., Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri İle  Kilis 
Tarihi,İstanbul, 1968, s.462-470
10 Konyalı, İ.H., Kilis Tarihi , s.403-5
11 TKGMA., TTD(Tapu Tahrir Defterleri)., No:564, s.340
12 Faroqhi, Suraiya, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1994,s.193,194,195-8
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Şeyh Mehmed Gökçe Camii’nin vakfına toplam olarak yıllık 898 akçe gelir yazılmıştır. Bu 
miktarın 468 akçesi Kilis’te 13 adet dükkândan,100 akçesi Kefer Daşur mıntıkasındaki zeytinlikten,50 
akçesi Kilis’te bulunan zeytinlikten, 80 akçesi incirlikten, 60 akçesi arsa ve yine 4 adet dükkân 
gelirinden, 40 akçesi Acar Köyündeki bağlıktan sağlanmaktaydı. Vakfın ayrıca dükkânların yanında 
boş olduğu gelir getirmeyen bir hanı da bulunuyordu. 

Toplanan gelirden, imam ve hatip için senelik 500 akçe, iki nazırına senelik 200 akçe, hademesine 
senelik 130 akçe, yağına ve masrafına 68 akçe harcanacağı vakıf defterinde kaydedilmektedir.13 

b-Mescid Vakıfları
1-Mescid-i Ömer
Ömer Mescidi Vakfının 992 H./1585 M.de 104 akçe geliri vardı. 2 adet dükkândan senelik 72 

akçe, iki adet arsadan da toplam 32 akçe geliri vardı. Gelirin 80 akçesi imamet görevi için senelik 
olarak imama, 24 akçesi de yağına ve hasarına harcanıyordu.14

2-Hacı Halil Mescidi
1585M.’te mescide 60 akçe kıta-i zemin, senelik geliri 272 akçe olan 4 dükkân, mukataa gelirinden 

72 akçe, çeşitli ağaç gelirlerinden 16 akçe ve 3 adet değirmen gelirinden senelik 60 akçe olmak üzere 
toplam 480 akçe geliri bulunmaktaydı. Toplanan gelirden senelik 320 akçe imametine, 100 akçe nazıra 
ve 60 akçede yağına ve hasarına ödenmekteydi.15

3-Kana Mescidi
 Kilis’teki Kana mahallesinde idi. Mescidde gelir getirmesi için bağışlanmış âkâr arasında, 

,senelik 150 akçe gelir getiren kıta-i arz, Leylut karyesi yakınlarında, senelik geliri 100 akçe olan diğer 
bir kıta-i arz, 264 akçelik dükkân geliri, Hacı Halid Hacı Halifenin senelik 32 akçe hayratı, Mehmet 
Ağa’nın mallarından senelik 36 akçe olmak üzere toplam 572 akçe senelik geliri vardı. İmamına  
günde bir akçe, nazırına yıllık 180 akçe, yağına ve masrafına 42 akçe harcanmaktaydı.16

4-Ömeriye Mescidi
Kefer Daşur Karyesi yolu üzerinde ki kıta-i arz’dan senelik 50 akçe, yine aynı köyde zemin 

mukataasından 100 akçe, Batliyon Köyü yolu üzerindeki incirliklerden 400 akçelik gelirin yarısı 
200 akçe,  1 adet cülha dükkânından senelik 80 akçe, yarı oranında ortaklık ekilen bostanlardan 24 
akçe, fasıla esasına göre ekilen bostandan senelik 8 akçe olmak üzere yıllık 662 akçe vakıf geliri 
vardı. Toplanan yıllık gelirden günlük 1 akçe imamına, yıllık 180 akçe nazırına, 122 akçede yağına ve 
hasarına ödenmekteydi.17

5-Nureddin İbn-i Kadızade Mescidi
Bu mescit Kilis’te Kıbelî mahallesinde bulunmaktaydı. 1185-1192/1771-1778 tarihleri arasında 

buraya çeşitli görevliler tayin edilmiştir. Dündar’a göre bu mescitte görev yapan imamlara 1928’e 
kadar vakıf gelirlerinden maaş ödenmiştir.18

Halep Evkaf defterinde mescide Kefer Daşur karyesi yolunda senelik 90 akçe gelir getiren 
kıta-i arz, 432 akçe senelik gelir getiren 5 adet dükkân gelirlerinden toplam 522 akçe geliri vardı. Bu 
gelirden imama günlük bir akçe, nazıra senelik 200 akçe, yağına, masrafına ve mumuna da senelik 62 
akçe harcanmaktaydı.19

6-Zaviye Mescidi (Bestâmî Camii)
Kilis’te Sibbat Mahallesinde bulunmaktaydı. Görevlilerine 1922 yılına kadar maaş ödenmiştir.1931 

yılında Vakıflar Genel müdürlüğü tarafından satılmıştır.20

13 TKGMA., TTD., No:564, s.227, Dündar, Abdulkadir, Kilisteki Osmanlı Devri Mimarî Eserleri, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1999.s.251-
256.
14 TKGMA., TTD., No:564, s.228,
15 TKGMA., TTD., No:564, s.22
16 TKGMA., TTD., No:564, s.229
17 TKGMA., TTD., No:564, s.230
18 Dündar, A., Kilis’teki Osmanlı Devri, s.283
19 TKGMA., TTD., No:564, s.232
20 Dündar, A., Kilis’te Osmanlı Devri Mimarî Eserleri, s.280

1585M.’de 2 adet dükkândan 144, arsa gelirinden 20 ve 24 akçe, 6 adet suk gelirinden 24, 
Cuma, Bekir, Yusuf, Osman ve Ali b. Yadigar’ın elinde bulunan mezradan 70 akçe, Mehmet’in elinde 
bulundurduğu arsadan 20 akçe olmak üzere yıllık toplam 314 akçe geliri vardı. Toplanan gelirden 
imama yıllık 200 akçe, nazırına 90 akçe, yağına ve masrafına 24 akçe harcanmaktaydı.21

7-Alaca Mescidi 
Kilis’te Kızılca Mahallesinde bulunmaktaydı. Mahallenin bugünkü adı İnaplıkütah Mahallesidir. 

865H./1460M.’de Ramazanoğlu Emir Nasreddin tarafından yaptırılmıştır. 1070H./1659M.’de Kilis 
Zabıtı Murtaza Ağa tarafından tamir ettirilmiştir. Halk arasında “Katrancı Camii” olarak da bilinir.22

1585M. yılında Alaca Mescidine gelir getiren mallar arasında, Kilis’te 4 adet dükkândan senelik 
124 akçe, Kefer Daşur’daki iki zeytinlikten 100’er akçe ve toplam 324 akçe geliri vardı. Toplanan 
gelirden imama senelik 200, nazıra 100, mumuna ve masrafına 24 akçe ödenmekteydi.23

8-Tepelik Mescidi 
Kilis’te Meşhetlik (Meşhedler) mahallesinde bulunmaktaydı.24 992H./1585M. tarihinde mescidin 

akarı arasında Kefer Attun? yolunda 60’lik kıta-i arz, Kefer Daşur yolunda 200, Tibil yolunda 50, 
Leylid yakınlarında da yine 50 akçelik senelik geliri olan kıta-i arzlar, 12 akçelik dükkân geliri, 200 
akçelik zeytinlik ve yine Kilis’te 4 adet dükkândan yıllık 180 akçe olmak üzere toplam 752 akçe geliri 
bulunmaktaydı.

Toplanan gelirden imama günlük bir akçe, nazıra yarım, hademesine yarım, yağına ve masrafına 
32 akçe ödenme yapılmaktaydı.25

9-Çenadır Karyesi Mescidi
Mescidin Vakfının gelirleri arasında Çınadır Köyü yakınlarındaki 2.200 ağaç incir ağacından 

senelik 252 akçe, 25 zeytin ağacından 10 akçe ve karye yakınlarındaki kıta-i arz’dan senelik 32 akçe 
olmak üzere toplam 374 akçe geliri vardı. Toplam gelirden, günde bir akçe imama ve yıllık 12 akçe de 
yağına ve masrafına ödenmekteydi.26

10-Şörhabil (Şurahbil bin Hasene) Mescidi
Mescit aynı adı taşıyan türbe ile bitişiktir. Türbede sahabe-i kiramdan ve peygamberimizin vahiy 

kâtibi olan Şurahbil bin Hasene metfundur.  1585M.’te vakfa senelik 60 akçe gelir getiren kıta-i arz, 
Kilis’te 2 adet dükkândan senelik 180 akçe ve başka bir zemin gelirinden de senelik 100 akçe geliri 
vardı. Toplam olarak yıllık geliri 340 akçe tutmaktaydı. Bu gelirden  imama günlük yarım akçe, 
nazıra yıllık 100 akçe, mumuna ve masrafına 60 akçe ödenmekteydi.27 1188 H./1774-75M. Tarihli bir 
belgede mescit ve türbenin dahil olduğu zaviyenin zaviye darlığına bu görevle birlikte yemekçiliğini 
de üstlenen Seyyid Hacı Abdullah’a görev tecdidi yapılmıştır.28 Zaviye 1204 H./1789-90M’de yine 
faal olarak çalışmaya devam etmekteydi. Bu tarihte Bağdatlı Şeyh Seyyid İsa Efendi günlük kırk akçe 
maaşla zaviye dar olarak görevlendirilmiştir.29

11-Çukur Kastel Mescidi
Kilis şehrinde Çukur Kastel Mahallesinde yer almaktaydı. Bu mahalle ilk tahrirde kayıtlarda 

geçmesine rağmen 1536M. tarihli ilk sancak tahririnden itibaren artık mahalle olarak kaydı 
geçmemektedir. Ancak daha sonra yazılmış olsa da Vakıf tahrir defterinde yine Çukur Kastel Mahallesi 
olarak geçmesi muhtemelen tevliyet kaydı veya vakfiye bilgileri ile çelişmemesi için olmalıdır. 

Vakfın 5 adet dükkândan senelik 264 akçe, Sabar Köyünde 20 adet incir ağacından 10 akçe, 

21 TKGMA., TTD., No:564, s.233
22 Dündar, A., Kilis’te Osmanlı Devri Mimarî Eserleri, s.216 
23 TKGMA., TTD., No:564, s.334
24 Dündar, A.,Kilis’te Osmanlı Devri Mimarî Eserleri, s.281
25 TKGMA., TTD., No:564, s.335
26 TKGMA., TTD., No:564, s.336
27 TKGMA., TTD., No:564, s.336
28 “Kiliste Hazreti Şurahbil razıullah-ı anh hazretlerinin zaviyesinde zaviyedar ve yemekçi olan Seyyid Hacı Abdullaha tecdid sene 
87.VGMA(Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi).DEFTER-01216.00073.
29 VGMA, No:265.00165.
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Kilis yakınlarındaki üzüm bağından 8 akçe olmak üzere toplam geliri 282 akçe idi. Gelirden imamına 
senelik 250 akçe, yağına ve masrafına ise 32 akçe ödenmekteydi.30

c-Medrese Vakıfları
1-Medrese-i Kilis
1536M.’da Kilis teki medrese için 931 akçe devletin vergi gelirleri arasından ödenmekteydi. Yani 

şehir hayatının olmazsa olmaz unsuru olan medrese henüz sancak merkezi haline getireli birkaç yıl 
olmuş Kilis şehrinde yerini almıştı. Kilis’te bilinen bir başka medrese ise Kadı zade Medresesi idi. Bu 
medresenin de bir vakfı olduğu bilinmektedir ve vakıf gelirleri arasından 1187H./1773-4M.’de günlük 
bir akçe ile nazırlık görevini yapan Ahmed bin Yahya’ya bu görev tecdit (yenilenmiş) edilmiştir. Yine 
onun oğlu İbrahim’e günlük bir akçe olarak cüz han (cüz sürme) görevi verilmiştir.31

2-Salâhîye Medresesi Vakfı
Bu medrese Kefre köyünün vergi gelirlerinden 4960 akçeyi Et-Tavasiye Zaviyesi ile yarı yarıya 

ortaklaşa olarak paylaşmaktaydı.3213 Şevval 961H./11 Eylül 1554M.’de bu vakfın cabiliğini Seyyid 
İsa Halife bin Hüseyin ve vekilliğini de Abdulkadir bin Hacı Ali yapmaktaydı. Adı geçen vakfın 
mütevellisi Çinadır köyü hissesinden dolayı 105 sultani almış, Kefre ve Çınadır Köylerinin yarı 
hisselerinin de iki yıllığına 200 sultaniye kiralanması kararlaştırılmıştır.33 93 ‘nolu tahrirde Şenadır 
veya Çenader olarak bilinen köyden 1.760 bu medreseye pay ayrılmaktaydı.34

13 Şevval 961H./11 Eylül 1554M. tarihli mahkeme kaydına göre Haleb’de bulunan Salahiye 
Medresesi vakfının mütevellisi Seyyid İsa Halife bin Hüseyin idi. Onun vekilliğini de aynı zamanda 
vakfın cabisi olan Abdukadir bin Hacı Ali üstlenmişti. Vakıf Çinadır ve Kefre Köylerindeki hisselerinden 
dolayı buranın köylüleri ile alacak ilişkisi içerisine girmiştir. Vakıf cabisi tarafından köylülerden 
peşin alınan 105 sultanî altından başka, köylüler iki yıl müddetle her iki köyün mahsullerinin yarısını 
alacaklar ve diğer iki hisse için de iki yıllığına 200 sultanî altın ödeyeceklerdi.35

d- Zaviye Vakıfları
Zaviyeler dinî vazifeler yapmanın yanında ticarî hayata da katkı sağlarlardı. Uzak yollara gelip 

giden tüccarlar han ve kervansaray olmayan yerlerde zaviyelerde gecelerdi. Zaviyenin mutfağında 
gece gündüz yemek pişerdi, bu yönüyle zaviyeler yoldan geçenlerin yararlanmasına açık bir ev olarak 
tanımlanabilir. Kilis ve Azez kazalarında bulunan zaviyelerin tümünde vakıf gelirinden, yoldan gelip 
geçenlerin yemek ihtiyacının karşılanması için, yemek parası ayrılmaktaydı. Zaviyeler güvenli yerler 
olarak bilindiklerinden tüccarlar tarafından tercih edilirdi. 36

1-Seyyid İsa b. Abdulkadir Geylanî Zaviyesi
Zaviyeye ait vakıf gelirleri arsında, Yağu köyü mezrasının mahsulünden 12 kıratlık hisse ki 

miktarı 3102,5 akçe tutmaktaydı. Ayrıca başka mezra gelirinden de 304 akçe, köy yakınlarındaki kıta-i 
arz gelirinden 18 akçe, üzerinde zeytin ve incir ağaçları bulunan üç kıta araziden 40 akçe olmak üzere 
toplam 3466 akçe senelik geliri vardı.

Gelirden imamlık ve hatiplik yapana günlük 3 akçe, hademesine 1 akçe, taamına günlük 5 akçe, 
yağına ve hasarına senelik 226 akçe ödenmekteydi.37

2-İtabiye Zaviyesi
Kilis’te bulunmaktaydı. Şehir yakınlarındaki bostan gelirinden 1000 akçe, Kilis yakınlarındaki 

30 TKGMA., TTD., No:564, s.337
31 VGM.DEFTER-01216.00073.
32 BOA., TTD.,No:93,s.218.
33 Halep Şeriye Sicilleri, Sicil No:1,sayfa No:.328, Belge No:3080.(Not: Bu dipnotta yer alan bilgiler ve daha sonraki dipnotlarda yer alan Halep 
Şer’iye Sicillerine dair veriler yazarın da araştırmacı olarak yer aldığı ve Yrd.Doç.Dr. Mehmet Kabacık yürütücülüğünde yapılan Halep Şer’iye 
Sicilleri Projesinin verilerinden istifade edilerek verilmiştir.)  
34 BOA.,TTD.,No:93, s.271-272.
35 Halep Şer’iye Sicilleri, Sayı:1, Sayfa:328, Belge No:3080.
36 Faroqhi,S.,Kentler,s.76
37 TKGMA., TTD., No:564, s.336

Paludiye denilen yerdeki kıta-i arz gelirinden senelik 100 akçe, Kefer Daşur’da bulunan kıta-i arz 
gelirinden senelik 100 akçe olmak üzere toplam geliri 1200 akçe tutmaktaydı.

Gelirden, vaaz ve imamlık yapana günlük 1 akçe, zaviyede dağıtılan yemekler için (taam) günlük 
2 akçe, mumuna ve hasarına senelik 120 akçe ödenmekteydi.38

3-Bestamiye Zaviyesi Vakfı
Zaviyenin bostan gelirinden 200, kıta-i arz gelirinden 110, zeytinlik gelirinden de 710 akçe olmak 

üzere toplam 1.020 akçe senelik geliri vardı. Gelirinden imama senelik 360 akçe, nazıra 100 akçe, 
hademesine 100 akçe, suyuna 260 akçe, hasarına ve mumuna 100 akçe, dua ve salasına 100 akçe 
ödenmekteydi.39

4-Et-Tavaşiye Zaviyesi Vakfı
Bu zaviye Kefre köyünün vergi gelirlerinden 4.960 akçeyi Halepteki Salahiye Medresesi ile 

yarı yarıya ortaklaşa olarak paylaşmaktaydı.40 11 Şevval 972H./ 12 Mayıs 1565M. Tarihli mahkeme 
kaydına göre Halepte bulunan Tavaşiye Zaviyesinin, vakfa ait olan Kefre Köyünün yarısını, Tel 
Kayasın köyünden bir feddanı, Hudus Köyünden bir feddanı ve Tel Ar Köyünden bir feddanı Şeyh 
Ahmed bin Şeyh Muhammed Nurullah bin Ahmed el-Acemî’ye, bir seneliğine 50 dinar karşılığı 
olarak kiraya verdiğini görmekteyiz.41 Zaviye Kefre Köyünden 1536M.’de 2.175, 1570M.’de 3.189, 
1587M.’de 4.650 akçe vergi geliri almaktaydı.

5- Parsa Hatun Zaviyesi
Bu zaviye de Kilis’te bulunuyordu. Tel Alil(Kara Kuyu) Köyünden 1536M.’de 1.000, 1587M.’de 

2.395 akçe geliri vardı.
e-Kabir (Merkad)Vakıfları
1-Ürya Nebi Merkadi
Ürya Nebi türbesi Katma köyü yakınlarındadır. Türbe tek gelirini yakınlarında bulunan kıta-i 

arzdan alıyordu. Bu da 180 akçe tutmaktaydı. Bu miktar türbedara, türbenin hizmetinde kullanması ve 
dua etmesi için ödenmekteydi.42

2-Hazret-i Davut Nebi Merkadi
Dabık köyü yakınlarında bulunmaktadır. Türbenin Tel Şair mezrası gelirinden 1.500 akçe, 

Tel Zeytun mezrası gelirinden de 2.020 akçe geliri vardı. Yıllık geliri 3.520 tutmaktaydı. Gelirden 
yemek pişirilmesi için (taamına) günlük 3 akçe, imam ve hatibine günlük 2 akçe, nazırına günlük 
1 akçe, hademesine günlük 1 akçe, masrafına günlük 1 akçe, yağına ve hasarına senelik 240 akçe 
ödenmekteydi.43 Bu merkadin yakınlarında bulunan Tel Ar Köyü Mercidabık Muharebesinin yapıldığı 
alan içerisinde kalmıştı. Muhtemelen çatışmalar ve asker sevki esnasında köyün harabeye döndüğü ve 
tamamen ortadan kalktığı tahrir kayıtlarına geçmiştir.44

26 Safer 990H./25 Mart 1582M. Tarihli mahkeme kaydına göre vakıf aktif olarak çalışmasına 
devam etmekteydi. Şeyh Ebu Zeyd bin Süleyman türbenin hizmetkârlığını ve hâdimlik görevini 
yürütmüş ve bu tarihte yeğeni Muhammed bin Şeyh Aşur bin Süleyman günlük 3 Osmanî ücretle bu 
göreve atanmıştır.45

B- Evlatlık Vakıflar
1-Nebi Muhammed Vakfı
Vakfa ait olarak görünen Kefer Şil köyündeki değirmen (tahul) geliri vardı. Ama kayıtlarda bu 

38 TKGMA., TTD., No:564, s.338
39 TKGMA., TTD., No:564, s.341
40 BOA., TTD.,No:93,s.218.
41 Halep Şer’iye Sicilleri Sicil No:4, sayfa No:201, Belge No:1117.
42 TKGMA., TTD., No:564, s.338, “zaviye hizmetine sarf olunup hasıl kalursa türbedâr mutasarrıf olup dua eyleye”.
43 TKGMA., TTD., No:564, s.339
44 “Hazel Kavl zamanında mamur karye olub Sultan Ğavri ile cenk olan yere karib olmağın ol belde yer harab olmuş.”, BOA.,TTD.,No:93, 
s.263.
45 Halep Şer’iyye Sicilleri, Sicil No:5, Sayfa No:83, Belge No:314.
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değirmenin de boş olduğu yazmaktadır.46

2-Mevlana Kemaleddin Şâfî Vakfı
Haleb’te bulunan vakıf 1519M.’de  Kefer Kelbin Köyünün vergi gelirlerinin tümü olan 8.492 

akçeyi almaktaydı.47 1570M.’de Kefer Kelbin ve Horbete köylerinden 4.350, 1587M.’de 10.388 akçe 
geliri vardı. 

3-Seyyid Ahmed bin Alaeddin bin Hamza Vakfı
Teneb köyü vergi gelirlerinden 5.350 akçeyi El-Alâ bin Ali Yusuf bin Ahmed bin Budak Vakfı ile 

ortaklaşa paylaşmaktaydı.48

4-El-Alâ bin Ali Yusuf bin Ahmed bin Budak Vakfı 
Teneb köyü vergi gelirlerinden 5.350 akçeyi Seyyid Ahmed bin Alaeddin bin Hamza Vakfı ile 

paylaşmaktaydı.49

5-Balaban bin Abdullah bin Abdurrahman Vakfı
Azez’e bağlı Şuvarga-i Arz Köyünün vergisinin tümü bu vakfa aitti. Buradan toplam 13.640 gelir 

elde etmekteydi.50

6-Saruhan bin Mahmud Sunkur Vakfı
Bu vakıf da Ebu Mariye Mezrasının vergisi bütün vergisi olan 500 akçeyi almaktaydı.51

7-Ömer Bin Abdurrahim bin Kadak Vakfı
Bölgenin Osmanlı eline geçmesinden sonra yapılan ilk tahririnde Anab Köyü vergi gelirlerinden 

1.620 akçe pay almaktaydı.52

8-Bektaş El-Fahri Vakfı
Dir Ebu Ali Köyü veya diğer adıyla Dir Cemal Köyü vergi gelirlerinin çoğunu vakıflara 

ödemekteydi. Bektaş El-Fahr Vakfı da bunlardandı ve ilk tahrirde 3.480 pay almaktaydı.53

9-Akbolad bin Abdurrahman Vakfı
Dir Cemal Köyü vergi gelirlerinden 500 akçe ödenmekteydi.541536M.’de Dir Ebu Ali Köyünden 

451 akçe, 1570M.’de Dabık Köyünden 3.460 ve Dir Ebu Ali Köyünden 494 akçe geliri kaydedilmiştir.
10-Ali bin El-Bahr Vakfı
Dir Cemal Köyü vergi gelirlerinden 783 akçe ödenmekteydi.55

11-Fethullah bin Abdulkerim Vakfı
İlk tahrirde Şevrin Köyü vergi gelirlerinden 3.712 akçe pay almaktaydı.56 1536M.’de Şevrin ve 

Ulbul Köylerinden 3.200, 1570M.’de Göktaş, Ulbul, Mari, Kasima köylerinden toplam 7.593 akçe, 
1587M.’de 7.461 akçe Kefiz Köyünden ve Mahtiye Mezrasından pay almaktaydı. 

12-Mehmed Çelebi bin Ğavri Vakfı
İlk tahrirde lobis veya diğer adıyla Leylud Köyünden 1.500 akçe geliri vardı.57 Bu gelir 1536M.’de 

4.000 akçe, 1587M.’de 6.800 akçeye çıkmıştır. Yani bir başka deyişle Leylud Köyünden vakfın geliri 
yaklaşık olarak %453 oranında artmıştır. Vakfın bir başka geliri de Tibil El-Fehm Köyü yakınlarında 
bulunan Fehriye Mezrasından olmak üzere 833 akçe idi.58 Asıl artış da bu köyde olmuştur. 1570M.’de 
bu köyden Sultan Gavrî’nin oğlu Mehmed Beğ (İlk tahrirde Mehmed Çelebi olarak geçmektedir)’e 
11.668 akçe pay ayrılmaktaydı.

46 TKGMA., TTD., No:564, s.342.
47 BOA., TTD.,No:93,s.224.
48 BOA., TTD.,No:93,s.229.
49 BOA., TTD.,No:93,s.229.
50 BOA., TTD.,No:93,s.229.
51 BOA., TTD.,No:93,s.229.
52 BOA., TTD.,No:93,s.230-231.
53 BOA., TTD.,No:93,s.232.
54 BOA., TTD.,No:93,s.232.
55 BOA., TTD.,No:93,s.232.
56 BOA., TTD.,No:93,s.235.
57 BOA., TTD.,No:93,s.237.
58 BOA.,TTD.,No:93, s.272.

Şaban 1008H./Şubat-Mart 1600M.’de Kilis kadısı ile bölgedeki diğer kadılara gönderilen bir 
hükümde Sultan Gavri ve Haremeyn vakıflarının reayasının Mekke ve Medine’ye duyulan saygı 
ve hürmet gereği avarız-ı divaniye, nüzul ve tekâlif-i örfiye vergilerinden muaf oldukları halde bazı 
kadıların müstakil bir emir gelmediğini iddia ederek buranın halkından bedel-i kürekçi ve nüzul adı 
altında vergi talep ettiklerini bildirerek bunun yasak olduğunu bu tür vergilerle birlikte, tekâlif-i örfiye, 
bad-i heva ve cürm-ü cinayet adı altında da olsa hiçbir vergi talep edilmemesi ve eğer daha önce 
almışlarsa da tekrar iade etmeleri istenmiştir.59 Bu hüküm de göstermektedir ki vakıflara tahsis edilmiş 
köyler ve mezralar oranın halkı için aynı zamanda güvenli alanlar konumuna gelmekteydi. Cürm-ü 
cinayet vergisinden muaf olmak faili meçhul bir cinayet davasının köy yakınlarında işlenmesinden 
dolayı köy halkına mesuliyet getirmemekteydi.

Gavrî Vakıflarının Kilis sınırları içerisinde bir başka pay sahibi de Sultan Gavrî’nin Mehmed 
Beğ’den olma kız torunu Fatma Hatun idi. Fatma hatun 1570M.’de Tibil El-Fehm’den ve Ülben 
Köyünden 2.653 akçe ve 1587M.’de sadece Tibil El-Hehm Köyünden 2.538 akçe geliri vardı.

 Sultan Gavrî Vakfı olarak toplanan ise 1587M.’de toplam 33.880 akçe tutarında idi. Bu miktar 
Ülben, Tibil El-Fehm, Leylut, Deyr İlyas Mezrası ve Kantara Mezrasından alınmaktaydı.

13-Ali bin Ahmed bin Şeybani Vakfı
93’nolu tahrir defterine göre Melezliyen Köyünden 2.040 akçe geliri vardı.60 Aynı vakfın Tellleyn 

Köyünden 1536 M.’da 1.427, 1570 M.’de 3.396, Laziye Köyünden de 1536 M.’de 1.278,5 ve 1570 
M.’de 1.245 akçe geliri vardı.

14-Sultan Gazi Cami Vakfı
Yavuzun Haleb ve civarını ele geçirdikten sonra kendi adına Halepte bir cami yaptırdığını ve bu 

cami Kiliste bulunan Ayn-ı Dıkna Köyü gelirlerinden 7.218 akçe bağışladığını görmekteyiz.61

15-Mevlana Kadı Alaüddin  El-Maliki Vakfı
Bu vakfın Ahterin Köyü yakınlarındaki Yazı Viran Mezrasından 1.500 akçe ve Yuvidze 

Mezrasından 1.500 akçe geliri vardı.62 1570M.’de 3.818, 1587M.’de 3.264,5 akçe gelirden pay 
almaktaydı. Kilis sınırları içrisinde Kefer Naba, Ağuz, Havarünehar Köyleri ve Gayton Mezrasında 
hissesi vardı.

16-Ali b. Süleyman Vakfı
6 Şevval 962H./24 Ağustos 1555M.’de Halep mahkemesi kayıtlarına göre bu vakfın mütevellisi 

Nureddin bin Hacı Muhammed idi. Kilis’e bağlı Kefer Naya Köyünden Ahmed bin İbrahim vakfa ait 
Kefer Naya, Sevaria, Savran ve Kermana köy ve mezralarının bu vakfa 1/3 hissesine 7 yıldan beri el 
koyduğu iddia edilmiş ve Ahmed de bunu doğrulamıştır.63

SONUÇ
1519M. yılında toplam olarak Kilis Şehrinden alınan vergi 100.642 akçe, 1536M.’da 960.97 

akçe, 1570M.’te 2.890.05 akçe, 1587M. yılında 3.571.32 akçe olmuştur.64 
Kilis Sancağında bulunan vakıflardan büyük çoğunluğu evlatlık vakıflar olarak adlandırılabilir. 

Tüm defterler göz önünde bulundurulduğunda Kilis Sancağında toplam olarak 120 adet evlatlık vakıf 
bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu oldukça yüksek bir rakamdır. Bununla beraber, tekke ve zaviyelere ait 
vakıflar, cami ve mescit vakıfları, haremeyn-i şerifeyn vakıfları, eski Memlük idarecilerinin namına 
devam ettirilen vakıflar ve saray hatunlarına ait vakıflar da bulunmaktadır. Bütün bu vakıfları beraberce 
düşündüğümüzde Kilis Sancağının vakıflar açısından çok zengin bir yer olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Vakıf gelirleri; 1536M.’da 115.659,5, 1570M.’te 227.157, 1587M.’da 541.351 akçe olmuştur.

59 Halep Şer’iyye Sicilleri No:9, Sayfa:259, Belge no:1044.
60 BOA.,TTD.,No:93, s.245.
61 BOA.,TTD.,No:93, s.249-250.
62 BOA.,TTD.,No:93,s.272.
63 Halep Şer’iyye Sicilleri, Sicil No:1, Sayfa No:297, Belge No:2845.
64 BOA., TTD., No:93, s.210, No:181, s.51, No:506, s.76, No:171, s.54.
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Buna göre 1536M.’de vakıfların payı genel vergi gelirinin %12.046’sı, 1570M.’de %7.86’sı, 
1587M.’de %15.15’i olmuştur. Yani 1570M.’de 1536M.’ye göre %4.186’lık azalma görülmüş, 
1587M.’de 1570M.’e göre %7.29, 1536’ya göre %3.104 artış olmuştur.

Vakıflar içerisinde dikkat çeken hususlardan birisi de bölgedeki Kadirî Tarikatının durumudur. 
Muhtemelen tarikat bölgedeki Mevleviliğin etkisini tamamlar niteliktedir. Bu açıdan Kadiriliğe daha 
çok kırsal unsur olarak bakılabilir. Yani Mevleviliğin daha çok şehir merkezli olması nedeniyle, Kilis’in 
köy kesimlerinde veya konar-göçerler arasında Mevleviliğin yayılma alanı bulamadığı düşünülebilir. 
Osmanlı Devletinin eskiden Müslüman olan bölgelerdeki hâkimiyet anlayışını sorguladığımızda, dini 
nitelikli teşekküllerin daha öncelikli olduğunu görmekteyiz. Bu teşekküller arasında ilk karşımıza 
çıkanlar ise cami, mescit, tekke v.s. gibi  yapılardı.16. yüzyıl içerisinde Kilis Sancağında Kadiri 
Tarikatına Osmanlı vergi gelirlerinden ayrılan payı ödemek durumunda olan 10 adet köy bulunuyordu.

1519M.’de Kilis ve civarı henüz Osmanlı sınırları içerisine yeni katılışken yapılan tahrirde 20 
vakıf ismi yer almaktadır. Bu rakam 17 yıl sonra 1536M’de 86’ya çıkmıştır. 1587M.’de ise 107 
adet vakıf kaydına ulaşılmıştır. Bu artışı oransal olarak belirtmek gerekirse; 1536M.’de artış %430, 
1570M.’de %500, ve son olarak 1587M.’de %535 artış olmuştur. Yani kısaca yaklaşık 80 yıl içerisinde 
sancaktaki vakıf sayısı beş kattan fazla artmıştır. Bu artış yukarda görüleceği üzere parasal bakımdan 
da yaklaşık beş olmuştur.

Vakıflardan bir kısmı Memluk döneminden Osmanlı Devletine intikal etmiştir. Sayılarının 20 
civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu vakıflar eğer Memluk ülkesinin Osmanlı eline geçmesinden 
hemen sonra kurulmadılarsa çok önceden beri devam etmekteydiler. Nitekim en azından Sultan 
Gavri vakfının Mumluklardan Osmanlıya intikal ederek, Osmanlı devrinde de işletilmeye devam 
ettiğini söylemek mümkündür. Bu vakfa ait gelirler Sultan Gavrî’nin oğlu Mehmed ve torunu Fatma 
Hatun adına devam etmekte veya eskiden olageldiği gibi Sultan Gavrî vakıfları olarak Osmanlı vergi 
gelirlerinden pay almaktaydı.

Kilis sancağında yer alan vakıf sahipleri arasında 9 seyit ve 5 şerif adına rastlanması Kilis’te 
evladı resul dediğimiz peygamber torunlarının da yüksek bir oranda yer aldığını söyleyebiliriz. 
Vakıflar gelir kalemler genellikle kiraya verilmek suretiyle işletilmekte, kiralama 1 yıldan 3 yıla kadar 
olabilmekteydi. 

Netice olarak Osmanlı Devleti sosyal oluşumlara genel olarak muhalif bir tutum sergilememiştir. 
Mevcut yapıyı tanıma yoluna gitmiştir. Sorunlarla karşılaştığı dönemlerde ise (kıtlık, isyan, uzun süreli 
savaş hali v.s. gibi) o sorunun çözümüne odaklanmış ve sorun çözüldükten sonra da tekrar reayanın 
huzuru noktasındaki siyasetine dönmüştür. 

Tablo65 : Kilis Sancağına Ait Vakıfların 16. Yüzyıl İçerisinde Köylere ve
Mezralara Göre Dağılımı

Vakıf Adı
1536 

Tahriri 
(Akçe)

1570 Tahriri 
(Akçe)

1587 
Tahriri 
(Akçe)

Köy veya Mezra 
Adı

Abdulhamit b. 
Zeyd 3550 Merdağin

Abdulkerim b. 
Abdulmenef 291 216 Tibil el Fehm

Abidin Ebu Receb ve 
Mehmed 310 Goz

Akbolad b. Abdullah el- 
Aşarî 3460 Doybık

Akpolat b. Abdullah 
Şeref 451 494 Dir Ebu Ali

Alaüddin Ali b. Ahmed 
b. Şeybanî 1427 3396 Tellaleyn

Alaüddin Ali b. Şeybanî 1278,5 1245 Laziye
Alaüddin Ali b. Ömer b. 
Halil 271 Goz

Alaüddin Ali b. Ömer b. 
Safer 116 Kefer Naba

Alaüddin Ali b. Yusuf b. 
Budak 228 Tibil

Alaüddin b. 
Süleyman 1300 Maarret’ül 

Meşayih
Ali b. 
Mehmed 1097,5 Badman

Ali b. 
Mehmed 1500 Malikiyye

Ali b. Mehmed 728 Dir Ebu Ali
Ali b. Mehmed b. Abid 299 Malikiyye
Ali b. Mehmed b. Ahmed 543 M-i Hasin
Ali b. Mehmed b. Emir 160 Harbete
Ali b. Mehmed b. Faruk Karamil
Ali b. Mehmed b. Rebi 
Ali Mekkî 814,5 2000 Meneğ

Ali Kasım el 
Tahirî 500 Badman

Ali Seydi bin 
Temur 300 Tel Accar

Bahaeddin b. 
Abdurrahman 855 Malikiyye

Bahaeddin b. 
Abdurrahman 2781 Malikiyye

Bahaeddin Yusuf 16238 M-i Kefer Sevad

65 Bu tablo ve makalede yer alan bilgileri bir kısmı yazarın basılmamış doktora tezinde yer alan bilgilerin düzenlenmiş ve tekrar gözden 
geçirilmiş halidir. Bkz. Akis, Metin, 16. Yüzyılda Kilis ve Azez  Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara, 2002.



802 803

KONGRE BİLDİRİLERİ

Arşiv Dairesi BaşkanlığıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Bahaeddin Yusuf 41600 M-i Kefer Hamur
Balaban b. Abdullah Ez-
zürrî 7700 11550 Şevazga el arz

Bekir b. Fahri 3440 7800 Dir Ebu Ali
Cami ve Medrese-i 
Sultaniye 6298 Ayn-ı Dıkna

Cami ve Medrese-i 
Sultaniye der Haleb 873 648 1296 Tibil el Fehm

Cami-i Horo Baba ve 
İmareti der Haleb 1250 M-i Ayn-ı Kaluş

Cami-i Karye-i 
Peri 155 3750 Merhaşiye

Cami-i Karye-i 
Yazı 155 Vahşiye

Cami-i Mihmandar 1616 M-i Şemuka
Cami-i Nâsır 1500 M-i Şaban
Cami-i Nebevî 3550 Merdağin
Cami-i Şemsiyye 88 Savran
Cami-i Şeyh 1026 Malikiyye
Celaleddin Abdulmansur 
b. Emin 216 Harbete

Celaleddin b. 
Abdulgaffar 921,5 M-i Anberiye

Cemaledddin Yusuf 
Mustafa 1050 1050 Tel Accar

Cemaleddin 
Abdurrahman 778,5 M-i Anberiye

Cemaleddin İlyas 218 424 Tibil el Fehm
Cemalî Yusuf El-
Malatî 106,5 Laziye

Eb’ul-Kasım b. Ömer el 
Fehmî 2854 6792 Tellaleyn

Ebu Abdullah b. Mehmed b. 
Yusuf 260 250 Hasbal

Ebu Ali b. Yusuf 364 Tibil el Fehm
Ebu Hüseyin b.Ali b. 
Haydar 2860 Kefer Naba

Ebu Resul Mehmed b. 
Uras 1301 Maarret’ül 

Meşayih
Ebubekir b. Ali Er-Rumî 618 M-i Hasin
Ebu’l- Halil Süleyman b. 
Haydar 116 400 Savran

Ebu’l- Hüseyin b. Ali b. 
Süleyman Haydar 1322 M-i Kefer Mail

Emir Muhammed b. 
Cemaleddin b. Yunus 4081 5320 Acar el-Fec

Evlad-ı Fazıl Mehmed b. 
Uras 525 Harbete

Evlad-ı Fazıl Mehmed b. 
Uras 1881 Malikiyye

Fahriye binti Seyyid 
Halil 2416 Merdağin

Fatma Hatun binti Mehmed 
Beğ b. Sultan Gavrî 1269 2538 Tibil el Fehm

Fatma Hatun bint-i Mehmed 
Beğ b.Gavrî 1384 Ülben

Fethullah b. Abbdulkerim 2100 Gökdaş
Fethullah b. Abdulkerim 1773 Ulbul
Fethullah b. Abdulkerim 2718 Bari
Fethullah b. Abdulkerim 972 Kasima
Fethullah b. Abdulkerim 2083 Şevrin
Fethullah b. Abdulkerim 2025 Gefiz
Fethullah b. Abdulkerim 5436 M-i Mahtiye
Fethullah b.Abdulkerim 3421 Şevirban
Fethullah Beğ b. 
Abdullah 1117 Ulbul

Hacı Alaeddin Hatib el 
Nasırî 300 Harbete

Hacı Bekir 
b. Ali

Ali 
Evladı 384 Herbal

Hacı Bekir Evladı 281,5 421,5 Fakin
Hacı Debbağ 482 2651 Karamil
Hacı Debbağ 130,5 M-i Hasin
Hacı Ebubekir b. Ali Er- 
Rumî 1134 Karamil

Hacı Ebubekir b. Gergerî 597 Sared
Hacı Ebubekir b. 
Nureddin 3000 M-i Ebu Şehana

Hacı Ebubekir b. 
Nureddin 1346 M-i Zademez

Hacı Mansur b. 
Hatib 447 2458,5 Karamil

Hacı Mansur b. 
Hatib 814 1950 Baid

Hacı Mansur b. 
Hatib 243 M-i Hasin

Hacı Mehmed ve Hacı 
Hasan 5220 M-i Mahtiye

Hacı Ramazan 11577 M-i Ulumiye
Haremeyn-i 
Şerifeyn 640 Merhaşiye

Haremeyn-i 
Şerifeyn 320 Şizraz

Haremeyn-i 
Şerifeyn 907,5 M-i Merinaz

Haremeyn-i 
Şerifeyn 4082 M-i Ulumiye

Haremeyn-i 
Şerifeyn Kefer Safra
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Haremeyn-i 
Şerifeyn 600 M-i Ayn-ı Hacer

Harisüddin Halil 
b.Adil 106,5 Laziye

Hasan b. Abdullah 500 Tel Accar
Havace Fethullah b. El 
Maraşî 1024,5 4000 Til Habeş

İbrahim b. Hadim b. 
Ramazan Evladı 1925 2012,5 Merdi (Batliyon)

İbrahim b. Hattat 2436 3654 Tellaleyn
İbrahim b. Hattat 3018,5 Batlıyun
İsmail b. İbrahim Gergerî 232 Sared
İzzeddin Ebu Receb 
Mehmed 150 600 Ağuz

Kadı Alaüddin El Malikî 143 Kefer Naba
Kadı Alaüddin El Malikî 525 787,5 Ağuz
Kadı Alaüddin El Malikî 3150 6750 Havarün’nehar
Kadı Alaüddin El- Malikî 2802 M-i Gaytun
Kadı Kemaleddin Eş- 
Şafî 1688 M-i Kefer Mail

Kadı Kemaleddin Eş-Şafî 4000 8000 Kefer kelbin
Kadı Kemaleddin 
Eş-Şafî 350 700 Harbete

Kadı Selahaddin 
Abdurrahman 700 672 1008 Ahras

Kemaleddin Ebu’l Kays 
Ahmed b. Nasbî 270 540 Tibil el Fehm

Mânî Ali b. Yusuf Sadık 2140 Teneb
Medrese-i Asriye-i 
Cevaliye 1330 Sared

Medrese-i 
Beruciye 567 M-i Kefer Şemuka

Medrese-i 
Cevvaliye 4576 M-i Şevazga

Medrese-i 
Cevvâliye 1425 Telil(Ezzeytun)

Medrese-i 
Cevvâliye 440 234 468 Dabık

Medrese-i 
Cevvâliye 422,5 664 855 Tel Malid

Medrese-i 
Cevvâliye 2050 540 810 Ağuz

Medrese-i 
Cevvâliye 800 Keşfar

Medrese-i 
Cevvâliye 2760 Goz

Medrese-i 
Cevvâliye 870 M-i Mahtiye

Medrese-i 
Cevvâliye 800 Kesfar

Medrese-i Hıdırıye 3168 M-i Taşğın
Medrese-i İbn-i 
Aşir 318,5 487,5 Fakin

Medrese-i Kilis 931 Tibil
Medrese-i Salahiye 5300 Kefer Selvan
Medrese-i 
Salahiye 248 Savran

Medrese-i 
Salahiye 2175 Kefre

Medrese-i 
Salahiye 4360 13035 Şenader(çenadır)

Medrese-i 
Salahiye 1240,5 M-i Merinaz

Medrese-i 
Salahiye 9300 Kefre

Medres-i Davud b. Alim’ül 
Allam 2600 M-i Şeyh

Mehmed b. Ahmed b. El 
Ukkaşi Balaban 200 888 Merkaşte

Mehmed b. Aşir 187,5 281 Fakin
Mehmed b. Gavri 11668 Tibil el Fehm
Mehmed b. 
İbrahim 780 1188 1500 Hasbal

Mehmed b. Kays 1409 Mezraa-i Şahin
Mehmed b. Mehmed b. 
Kutlu Beğ 2640 Bari

Mehmed b. 
Mustafa 393,5 590,5 Fakin

Mehmed b. Veysi 1525 2452 Kefer Sinati
Mehmed Beğ b. 
Gavri 4000 6800 Lolit

Mekteb-i Zeynî Emir ve 
İbrahim Ve Halil 2352 Kefer Sinati

Mennan b. 
Abdullah 260 Hasbal

Meşhed-i Zekariya 810 Tibil el Fehm
Mikdad b. Abdullah El- 
Arabî 3300 Dir Ebu Ali

Muhyiddin İsmail 2480 Celil
Naib’ül Eşraf 472 Herbal
Naib’ül Eşraf 464 Savran
Nasırî Muhammed b. 
Ahmed 1201 Ceytmelan

Nasırî Muhammed b. 
İbarahim b. Hattat 802 1400 Meneğ

Nasırî Muhammed b. 
İbrahim b. Bektaş 1024,5 4000 6000 Til Habeş

Nebi Cemal b. 
Yusuf 1750 Mezraa-i Şahin
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Nureddin Abdullah b. 
Bektaş 378 549 Kefer Naba

Nureddin Seyyid 
Mehmed Vahşiye

Osman bin Merhum 
Murad Paşa 7875 Armudluca

Ömer b. Ahmed b. Budak 462 600 Ahras
Ömer b. Ahmed b. Budak 925 775 Anab
Ömer ve Yusuf ve Mahmut 
b.Menaf 2250 Maraş

Parsa Hatun 1000 2395 Telalil(Kara 
Kuyu)

Pirî Beğ 7406 Save
Pirî Beğ 1097,5 Badman
Pirî Beğ 11531 M-i Kefer Sevad
Rebi Ömer ve Yusuf ve 
Mehmed ve Sefer 1087 1500 Meneğ

 Receb b. Abdullah 814,5 Meneğ
Receb b. Abdullah 4081 5320 Acar el-Fec
Saray Hatun 600 M-i Ayn-ı Hacer
Sefer 300 Malikiyye
Seyid Mehmed b. Zaim 1250 Suruc El Mazik
Seyyid Ahmed b. Zahid 383,5 400 Herbal
Seyyid Halil b. Seyyid Fahri 
Osman 1766 2943 Kermin el- Nasarî

Seyyid Mansur b. Hatib 300 Tel Accar
Seyyid Mehmed 
b.Seyyid Ğani 1862,5 Merhaşiye

Seyyid Nureddin Seyyid 
Mehmed 232 Merhaşiye

Seyyid Piri b. Seyyid 
Mehmed Vahşiye

Seyyid Şehabeddin 
Ahmed 1450 772,5 Dabık

Seyyid Şehabeddin 
Ahmed 310 Merhaşiye

Sultan Gavrî 17328 Tibil el Fehm
Sultan Gavrî 13600 Lolit
Sultan Gavrî 6240 M-i Dir İlyas
Sultan Gavrî 702 M-i Kantara
Süleyman Yunus b. Ali 
el- Adilî 730 Tibil

Şehabeddain Ahmed ve 
Nasrüddin 5368 Kefer Safra

Şehabeddin Ahmed ve 
Nasrüddin 5368 Kefer Safra

Şehabeddin b. Yusuf 
Hacip Pirî 6102 Seneren

Şehabeddin Yusuf b. Sibak 
b. Sacit 1125 Şizraz

Şehan Zahid b. Asafeddin 
ve Zahrüddin 975 1190 Beluna

Şemseddin b. Asafeddin b. 
Receb 750 Baluna

Şemseddin bin 
Ebubekir 2072 2198 Meryemin el 

Ksibe
Şemseddin bin 
Mehmed 3375 Havarün’nehar

Şemseddin bin 
Yusuf 659 Caide

Şerafeddin el- 
İsarafil 131 Caide

Şeref Yusuf b. Ali el-
Adilî  736 Bavuk

Şeref Yusuf b. Ali el-
Adilî Hamis 820 Nedde

Şeref Yusuf b. 
Hatib 262,5 Tel Accar

Şeref Yusuf el- 
Adilî 837 Ulbul

Şerif Yusuf Ali b. Çavuş 1400 1344 Ahras
Şeybanî Ahmed b. Yakub b. 
Sakıb 546 Tibil el Fehm

Şeyh Abdulkadir Geylanî 300 450 Fakin
Şeyh Abdulkadir Geylanî 600 576 864 Ahras
Şeyh İzzeddin bin 
Yusuf 100 96 144 Ahras

Şeyh Şemseddin b. Yusuf 586 2250 Erşaf
Vakf-ı 
Asrî 5500 Herben

Yasir b. Mehmed b. 
İbrahim 2100 Maraş

Yunus Adilî 837 Ulbul
Yunus Adilî 1000 Şeyh Yağo
Yunus 
Adilî 888,5 1265 1256 Meryemin el 

Ksibe
Yusuf 
Adilî 1197 Malikiyye

Yusuf 
Adilî 2781 Malikiyye

Zaviye-i Abdulkadir 
Geylanî 2940 Bavuk

Zaviye-i İsa b. Abdulkadir 
Geylanî 1216 Malikiyye

Zaviye-i Mehdiye 1236 Malikiyye
Zaviye-i Selim 450 Malikiyye
Zaviye-i Şeyh 
Abdulkadir Geylani 4000 Şeyh Yağo
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Zaviye-i Şeyh 
Budak 250 M-i Melki

Zaviye-i Şeyh 
Budak 4571 6464 Maerratül 

Meşayıh
Zaviye-i Şeyh 
Şehban 2320 1430 2145 Kefer Naba

Zaviye-i Tavaşiye 2175 3189 4650 Kefre
Zeynelabidin 2250 Maraş
Zeynelabidin el- Meşhedî 1900 Meneğ
Zeynelabidin el-Meşhedî 5250 Meneğ
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SUMMARY:

The paper surveys the demographic tendencies among the manifold Jewish communities in 16th 
century Edirne. It’s based on the Ottoman tax registers (tapu tahrir defterleri) hold at Ottoman 
archive at the Prime Ministry of Republic of Turkey - Istanbul and the collection of ottoman 

documents preserved at the Oriental Department at the “St. St. Cyril and Methodius” National Library 
in Sofia. Sharing the multicultural environment of 16th century Edirne the “local” and the new-settled 
Jews maintained the language variety of the three main groups, the Romaniotes, the Ashkenazim and 
the Sephardim. The data of 1519, 1530 and 1570 reveals that the Sephardim held their leading position 
in the city despite the slight decrease of their household between 1519 and 1530. Jewish communities 
increased in number between 1530 and 1570/1 helping the growth of the Romaniotes, the Ashkenazim 
and the Sephardim households. In 1570 their total amount reached 335 families. Jews of Sicilia 
and Italy and a second wave of Portuguese Jews jointed to the group of Sephardim. After 1541 the 
Ashkenazim absorbed the deported Jews of Buda.
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ÖZET

Tekkeler kurucuları ve hayırseverler tarafından bağışlanan vakıflar sayesinde hizmet 
verebilmişlerdir. Vakıf şartları vakfiyelerde kaydedilmiştir. Bu vakıf hizmetleri mütevelliler 
tarafından takib ve idâme ettirilmiştir. Tanzîmattan sonra kurulan Evkāf Nezâreti ile tekke 

vakıflarının takibi tek elden yürütülmek istenmiştir. Beykoz Hâfız Efendi tekkesi, Tanzimattan 
önce kurulmuş, vakfiyesinin takîbinde şeyhülislâmlık yetkili kılınmıştır. Ancak vakıfların Evkāf 
Nezâreti’ne bağlanmasıyla vakıf kayıtlarının yazımına önem verilmiştir. Tekke ile ilgili ele alınacak 
vakfiye Tanzimat öncesine, Vakıf  İcâre Defteri ise Evkāf Nezâreti sonrasına birer örnek teşkil etmek 
üzere ele alınacaktır. Ayrıca, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki tekke ile ilgili evraklar incelenerek 
vakfın durumu izlenecektir.   

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Hâfız Efendi, Vakıf, İcare Defteri, Halveti
ABSTRACT
Sufi lodges (âsitâne, tekke, dergâh, zâviye etc...) were able to serve people primarily based on 

pious endowments (waqf) donated by their founders and benevolent individuals. The conditions 
to be observed were always clearly laid down in waqf charters. The services done by these waqfs 
were supervised and sustained by a group of trustees that every waqf had of its own. The Ministry 
of Endowments [Evkaf Nezâreti], established after the Reformations of 1839 [Tanzîmât], aimed at 
monitoring single-handedly endowments belonging to Sufi lodges. The Hafiz Efendi Lodge of Beykoz 
was founded before Tanzîmât, and the official body placed in charge of its supervision was the Office of 
the Sheikh of Islam. However, the placement of all endowments under the supervision of the Ministry 
of Endowments brought out the importance of keeping endowment records.  The waqf charter of the 
lodge will be analyzed as an example of the pre-Tanzîmât period, whereas the Endowment Leasing 
Register [Vakıf İcare Defteri] will be analyzed as an example of the era after the establishment of the 
Ministry of Endowments.   

Keywords: Beycos, Hafız Efendi, Endowment, Leasing Register, Khalwati

Mehmet Cemal ÖZTÜRK
Milli Eğitim Bakanlığı / TÜRKİYE

BEYKOZ HÂFIZ MEHMED EFENDİ DERGÂHI VAKFİYESİ
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GİRİŞ
İstanbul, Beykoz’da Halvetiye’nin Ramazâniye kolundan çıkmış olan Raûfiyye Tarîkatının ilk 

zâviyelerinden biri Hâfız Mehmed Efendi tarafından kurulan Hâfız Efendi Dergâhı’dır.1

Dergah, şimdiki adı Kelle İbrahim caddesi olan Karacaburun caddesinde, yine şimdi Beykoz 
Korusu denilen, Abraham Paşa Korusunun bitişiğinde Hâfız Mehmed Efendi’nin kendi arsası üzerine 
1181/1767’da yaptırılmıştır2.

Kaynaklarda, Hâfız Mehmed Efendi’nin hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamakta, sadece 
Üsküdârî Hazret-i Pîr Seyyid Ahmed Raûfî’nin halîfelerinden olduğu ve tekkesinde otuzsekiz sene 
şeyhlik yaptığı belirtilmektedir. Üç halîfesi bilinmektedir: 1-Raûfîzâde Seyyid Abdürrahîm Nesîb 
Efendi (v.1227), 2- Ahmed Niyâzî Efendi (v. 1219), 3- Şeyh Ahmed Efendi (v. 1205)3. Vefatı, 27 
Şevval 1208/ 27 Mayıs 1794’tedir. Tekkesinin hazîresinde medfûndur.4 Dergâh, tekkelerin seddine 
kadar faal olmuş, 1930’lu yıllarda yol genişletme çalışmaları sırasında yıkılmıştır.

Hâfız Efendi’nin Vakfiyesinin Mâhiyeti
Hâfız Efendi, tekkesine 1175/1761 tarihinde bir vakfiye düzenlemiştir. 5 Vakfiyeden anlaşıldığına 

göre, tekkenin arsası, Mekke kadısı Benli Efendizade Mehmed Hamîd Efendi-ki bu bahçe sonradan 
Abraham Paşa’nın olacaktır- ve Ayşe binti Ahmed hatun bahçeleri ve umumi yol ile çevrilidir. Mehmed 
Sâdık Efendi ibn-i Sâlih Efendi mütevelli tayin edilmiştir. Vakfiye icar defterinden anlaşıldığına 
göre de, sonraki zamanlarda mütevelli vazifesini  tekkenin şeyhleri ifa etmişlerdir.6 Menzilin niteliği 
“fevkānî bir bâb oda ve ittisâlinde âyîn-i tarîkat-ı Halvetiyye icrâsı içün muad tevhîdhâne ta’bîr 
olunur bir bâb hücre-i vâsia ve ittisâlinde bir bâb kebîr oda ve tahtında iki bâb oda ve bi’r-i mâ ve 
sokak kapusu” olarak belirtilmiştir. Günümüzde Vakıflar Müdürlüğü’ne 377 ada 27 parselde kayıtlı 
sadece hazîre mevcuttur. Hazîrede, tekkenin bânisi Hâfız Efendi, Ahmed Niyâzî Efendi, Derviş 
Sâlih, Mehmed Tevfik Efendi, Yahyâ Efendi, Ahmed Necmeddîn Efendi, Yahyâ Efendi’nin annesi 
Rukiyye Hâtun, İmamzâde Emin Efendi ve annesi Hatîce Kadın, Yahyâ Efendi’nin eşi Necîbe Hanım 
medfundur. Bazı mezar taşları kırıldığından diğer gömülü olanların kimlikleri tesbit edilememiştir. 
Kuyu bileziği de hazîre arazisinde bulunmakta ancak içi toprakla dolduğundan kuyu niteliğini 
kaybetmiştir. Tevhîdhâneyi barındıran kargir tekke binası 1930’lu yıllarda yola gitmiştir. Yapıldığı 
yıllara ait bilgi bulunmadığından yaklaşık 170 yıl ayakta kalan tekkenin, yapıldığı tarihte kargir olarak 
yapılıp-yapılmadığını şimdilik bilemiyoruz. Tekkenin harem kısmının bulunduğu, 377 ada 26 parsel 
ise yaklaşık aynı yıllarda satılmıştır. 1990’lı yıllara kadar gelebilen bu kısma ait ahşap bina sökülerek 
sadece ilk katı halen bulunmakta ve dükkan olarak kullanılmaktadır. 

Vakfiyeye göre, Hafız Efendi’nin irtihallerinden sonra fukaraya hizmet edebilecek halîfesinden 
lâyık olan postnişîn olacak ve pazartesi geceleri âyîn-i tarîkat icrâ edecektir. Eğer bu tekkeden lâyık 
bir halîfe bulunmazsa Yiğitbaşı (Üsküdarî?) Ahmed Efendi tekkesinden lâyık bir halîfenin bu tekkeye 
şeyh olması için şeyhülislâmdan gereken hassasiyeti göstermesi istirhâm edilmektedir. Vakfiye ilgili 
şartlar Hanefi mezhebine tesbit edilmiş ve daha sonra da bu mezhebin görüşlerine göre karar verilmesi 
istenmektedir. 

1 Tanman, “Raufi Tekkesi”, DBİA, VI/310, VIII/367, Revnakoğlu Arşivi, Dosya no:113-202,228, Zâkir Şükrü, Mecmûa-i Tekâyâ, (nşr. 
M.Serhan Tayşi, 1980 ) Öztürk, Mehmet Cemâl, Hz. Pîr Seyyid Ahmed Raûfî el-Üsküdârî Hayatı ve Eserleri, I. Üsküdar Sempozyumu, 2003, 
Raûfiyye sadece İstanbul’da dört tekkede temsil edilmiştir. Bunlar, Beykoz tekkesi dışında biri Üsküdar’daki âsitanesi olmak üzere Yeniköy 
ve Rumelihisarı-Karabaş tekkeleridir.
2 BOA, C.Ev. 10249
3 Usta, Muhiddin, Tabîbzâde Mehmed Şükri Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye İsimli Eseri, MÜSBE, İstanbul, 2006, s.98  (basılmamış Y.L.Tezi)
4 Vassaf, Sefîne, V, 61
5 Vakfiye,VGMA, Defter no: 626/1, s.365
6 Buna göre sonraki mütevelliler: Ahmed Niyâzî Efendi (v.1804), Abdürrahim Nesîb Efendi (v. 1815, Rızâ Efendi (v.?), Yahyâ Efendi (v. 1831), 
Ahmed Necmeddîn Efendi (v. 1847), Mehmed Tevfîk Efendi (v.1893), Ahmed Raûfî Efendi (v. 1898), Yahyâ Fevzî Efendi (v. 1913), Ahmed 
Cemâleddîn Efendi (v.1954’dir.) 

Vakıf İcâre Defterinin Mâhiyeti
Ayrıca, Ahmed Necmeddîn Efendi (v.1264/1847)7 zamanında defter-i vakf-ı şerîf diye anılan bir 

defterde yer alan ve nevî el defteri denebilecek icâre defterinde bu tekkeye vakfedilen akârâtın, hülâsa 
vechile kayıtları bulunmaktadır.8 

Bu defterde, tekkeye vakfedilen onüç akar hakkında tesbitler bulunmaktadır.  Bunlar, 
Beykoz’un, Cami, Narlık, Şahinkaya, Yalıköy-Gazi Yunus, Demirci, Kavak ve Yeniköy-Molla Çelebi 
mahallelerinde bulunmaktadır. Günümüzde Beykoz yirmibeş mahalleye bölünmüş olup, adı geçen 
mahallelerden sadece Yalıköy günümüze ulaşmış, diğer mahallelerin ismi değişmiştir.  

Vakıfların ilki 1178, sonunucusu 1295/1880 tarihlidir. Onüç vakıftan dokuz tanesi hanımlar 
tarafından vakfedilmiştir. Vakfedilenlerin dokuzu hane, üçü arsa, ve biri şerbethanedir ki sadece 
şerbethanenin kiracıları gayr-i Müslimlerdir.9 1247/1831’den 1276/1859’a kadar her akarın kirası 
alınmıştır. Defteri mühürleyen Ahmed Necmeddin Efendi gelirleri sene-be-sene kaydetmiş, ondan 
sonra postnişin ve mütevelli olan Mehmed Tevfik Efendi 1264/1847-1276/1859 arasını kaydetmiş, 
daha sonra 1301/1893’e kadar postta kalmasına rağmen defterde öncekiler gibi muntazam kayıt 
gözükmemektedir. Deftere düşülen son tarih 1322/1906’dir.

 1206 senesinde vakfedilen, Âişe binti Abdullah’ın Câmî mahallesinde bulunan hanesi 360 guruş 
muaccel icarla Veziroğlu Mehmed Ağa bin Halil uhdesinde kirada bulunmaktadır. 

1217 senesinde vakfedilen Rukiye Hatun binti İbrahim’in Câmî mahallesinde bulunan hanesi-
ki, bu sene mütevellî eş-Şeyh Ahmed Niyâzî Efendi’dir10-590 guruş icarla Seyyid Efendi uhdesinde 
kirada bulunmaktadır.

1196 senesinde vakfedilen İbrahim Beşe binAhmed eşi Âlemşâh binti Abdullah’a ait Demirci 
mahallesindeki hane 360 guruş icarla Hidâyet Efendi’nin uhdesinde bulunmaktadır.

1198 tarihinde vakfedilen Şeyh Sâlih Efendi’nin nukūdu ile alınan Narlık mahallesindeki hane 
360 guruş icarla Ahmed, Mehmed, İbrahim ve Hüseyin bin Mustafa’nın müştereken uhdelerinde 
bulunmaktadır.

1207 tarihinde vakfedilen Şerife Ümmü Gülsüm Hâtun’un Şahinkaya mahallesindeki hanesi, 360 
guruş icarla Hatîce binti Abdullah ve Şerife Fatıma hanıma yarı yarıya kiralanmıştır.

1178 tarihinde vakfedilen Hatîbzâde Mehmed Efendi’ye ait Şahinkaya mahallesindeki hane 360 
guruş icarla Aişe Hatun binti Hasan’a kiralanmıştır. 

1247 tarihinde Zenciye Şirin Kadın binti Abdullah’ın, Yalıköy Gāzî Yunus mahallesindeki 
hanesi-ki bu tarihte mütevellî es-Seyyid eş-Şeyh Yahyâ Efendi’dir11-180 kuruş icarla Hasen bin Halil’e 
kiralanmıştır.

1198 tarihine Şeyh Sâlih Efendi nakit parası ile Demirci mahallesinde alınan alınan arsa, 360 
guruş icarla Nâile Hatun binti Şeyh İbrahim’e yarısı ve Mehmed Nazif bin Mehmed ile Kuzmine(? 
)’ye yarısı olmak üzere kiraya verilmiştir. 

 1184 tarihinde Havvâ binti el-Hâc İbrahim’in Demirci mahallesindeki şerbethâne 360 kuruş 
icarla Hristo ve Nikola veledi Kostanti’ye kiralanmıştır.

 1178 tarihinde Hatibzâde es-Seyyid Mehmed Efendi’nin Kavak civarında arsası 360 guruş icarla 
İsmail Bey ve biraderi Mustafa bin Mustafa’ya yarı yarıya kiralanmıştır.

 1183 tarihinde Zeyneb Hâtun’un Şahinkaya mahallesindeki arsası 180 guruş icarlaMehmed Eşref 
bin Hasan’a 180 guruş icarla kiralanmıştır. Daha sonra boşalan bu hane 1322 tarihinde, Suyolcu Âdil 
Efendi ve zevcesi Fâtıma Hanım tarafından 10.500 guruş miktarı para ile alınmış olduğu not edilmiştir.                 

7 Tekkenin altıncı şeyhi olup, onyedi sene şeyhlik yapıştır. Beşinci şeyh Yahyâ Efendi’nin büyük oğludur. Tekke hazîresinde medfûndur.
8 Hususi kütüphâne.
9 Beykoz’da bulunan iki kilise günümüzde de mevcuttur.
10 Tekkenin ikinci şeyhi olub, Hâfız Mehmed Efendi’nin halîfesidir. Onbir sene şeyhlik yaparak, 1219/1804’te vefat etmiştir. Tekkenin 
hazîresinde medfûndur.
11 Tekkenin beşinci şeyhi olub, İbrâilli Serrâc Ahmed Ağa’nın oğlu ve Ahmed Niyâzi Efendi’nin halîfesidir. Yirmisekiz sene şeyhik yaparak, 
1247/1831’de irtihâl etmiş ve tekkenin hazîresine defnedilmiştir.
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1204 tarihinde Derviş Osman zevcesi Hatîce Hâtun’a ait Yeniköy’de Molla Çelebi mahallesi 
Tekke sokağındaki hane 360 guruş icarla Seyyid Mehmed Said bin Mustafa Ağa’ya kiralanmıştır.

 1295 tarihinde Şerife Aişe Hatun tarafından Şahinkaya mahallesinde hanelerini ve meyve 
bağçesinin gelirlerini bu tekkeye vakfetmişlerdir. 

Elde edilecek muaccel kiralar tamirat için, müeccel kiralar ise fukaranın taamiyesine, bazıları 
mevlid kandili gecelerinde kandil yakılmasına, hatm-i şerif ve mevlid-i Nebi kıraatine tahsis edilmiştir.    

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Hâfız Efendi ile İlgili Dökümanlar
C.EV. 10249 no’lu belgede, vakfiye sahibi Hâfız Mehmed Efendi, elinde berat olmadığını 

belirterek, berat verilmesini istemektedir.
 C.EV. 11472 no’lu belgede, vakfiye sahibi Hâfız Mehmed Efendi, zarûrete dûçar olunduğundan 

yevmî otuz akçe taâmiye taleb etmektedir.
  A.AMD. 29/51 no’lu belgede, yirmiüç guruş olan taâmiyenin yetmişyedi guruş zam yapılarak 

yüz guruşa iblağı istenmektedir.
Arşiv belgelerinden anlaşıldığına göre, tekkenin her ne kadar vakfiye gelirleri olsa da bir müddet 

sonra, taâmiye konusunda yetersiz gelmeye başladığından, tekke yetkilileri taâmiye için ilgili mercilere 
başvurarak problemi çözme uğraşı vermişlerdir.  

Beratlar
Ek olarak verilen 1220/1805 tarihli beratta, tekkenin ikinci Şeyhi Niyâzi’nin vefat etmesiyle 

şeyhliğin boşaldığı, bu sebeble şeyhliği ifa edebilecek özelliklere sahip, Seyyid Ahmed Raûfî’nin 
torunu Abdurrahim Efendi’nin vakıf şartlarına da uygun olarak tayinini, Şeyhülislam Ahmed Es’ad 
Efendi arz etmiş ve uygun bulunduğunu görmekteyiz.

Ek olarak verilen ikinci berat ta, 1323/1905 tarihinde hem Yeiköy hem Beykoz tekkelerinin 
şeyhliği yapmakta olan, Yahyâ Efendi kendisinin yaşlandığından ve daha önce şeyh olup vefat 
eden, Ahmed Raûfî Efendi’nin çocukları Süleyman Kadri ve Mehmed Tevfik’in de yaşlarının küçük 
olduğundan, şeyhliğin vekâleten ve vakıf şartlarını hâiz olan Hâfız Ahmed Cemâleddn Efendi’ye 
tevcihi istenmişir.12  

 
VAKFİYE
Hamd bî-kıyâs-i nâ-ma’dûd ve şükr ü sipâs müstedîmü’l-vürûd, ol Vâkıf-ı esrâr-ı nihân-hâne-i 

zamâir âlemi’s-sırrı hafâyagâh-i zevâyâ-yı serâir teâlâ şânuhu ve celle burhânuhu hazretlerinin dergâh-ı 
akdes ve bâr-gâh-ı mukaddeslerine lâyık ve sezâ ve hakîk ve ahrârdır ki, bu hânkāh-ı nüh kübâb 
aliyyetü’l-ektâf basît-i sâire-i miftâh-ı sahhâf üzere ibda’ ve ibkā eden zâhiren ve bâtınen ezmine-i 
tasarrufu tefriğan şeş cihâtını kâffe-i ibâdı beyninde hasbe’l-kudreti’l-aliyye istifâkerde-i irâdet-i 
ezelîyyesi olub, rezâil-i hasâil-i nâsûtiyeden mütehalli hamâil-i fezâil-i melekûtiyeyle mütezeyyin 
ve mütehalli ibâd-ı muhlisîn ki, ve hüm bi-zâlike lehû hâmidûn ve evliyâ-i sıddîkīn ki, makām-ı 
istikāmet-i ubudiyet ve ibâdetinde;

“fehüm alâ salâtihim hâfizûn”13 sıfat-ı aliye ve nuût-i behiyyesi ile men’ût ve mevsûflardır ol 
fırka-i aliyye-i fâiru’s-saâdeyi teşrîfen lehüm kendi kudret-i âlisine izâfetle teknâ-yı gavlinden havf ü 
hüzünden rehâ ve tahlîs ve bu hâlet-i vâzıhatü’l-fethi;

“elâ inne evliyâallah, lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn”14 kerîmde mahkemesiyle tenfîzi 
buyurmuştur ve etimmi salâvât-ı nâmiyât-i bi-gāyât ve e’amm-i zakiyyât hâdimü’n-nihâyât ol ekmel-i 
mevcûdât ve ecmel-i mebadi-i masnûat mürşid-i müsterşidîn-i ehl-i aradîn ve semâvât mülakkīn-i 
mütelakkīn-i zevâyâ güzînân-ı sâfilât ve âliyât sevmia pirâ-yı istifa ve maksûre ârâ-yı harem-saray-ı 

12  Hususi kütüphane.
13 Onlar namazlarını korurlar (zamanında eda ederler).
14 Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de. Yunus Suresi-62. ayet

kibriyâ habîb-i Ekrem-i Hüdâ ve resûl-i muhterem-i Rabbi’l-Berâyâ cenâb-ı Muhammed Mustafa 
Hazretleri’nin rûh-i pâk-i mukaddes ve revân tabnâk-i akdeslerine isâr ve nisâr olunur ki, hil’at-ı 
teşrîf-i risâlet-i âmmesi ;

“ve mâ erselnâke illâ rahmeten li’l-âlemîn”15 firâz-ı vâlâları inâyet-i Rabbânî ile muallem olub, 
ebher-i delâil-i zâhire ve ezhar-i mucizât-ı bâhiresiyle kâffe-i ibâdı dâru’n-nâîm-i selâma davet ve 
sünnet-i seniyyesiyle sünnet serâdâ hidâyet eyledi hedâna’r-Rahmânu min zulmeti’r-rızâ ve ve levlâhu 
mâ künnâ ile’l-hakkī nehtedî dahi âl-i athar ve ashâb-ı ahyârına olsun ki, her necm-i zâhir-i burc-i tuka 
ve kevkeb-i bâhir-i menzil-i Hüdâ oldukları;

“ashâbî ke’n-nücûmi bi-eyyihim iktedeyhüm, ihdeteytüm”16 nass-ı sarîhi ile mensûs ve burhândır 
alâ ervâhihim tuhafu’t-tahaya minallahillezî halaka’l-berâyâ.

Emmâ ba’d; bu dâr-ı dünya madumü’l-irtiyah bir menzil cümleninde serîü’z-zevâl ve dâr-ı ukbâ 
müctemiu’l-efrâh muhalled bir saray-ı müstecim’n-nevâl olub hususan meşhed-i envâr-ı cemâl-i 
Rabbi’l-müteâl olmağın binâ-berin-i niâm-ı mûrisi’n-nikam dünyayı fi’l-hakīka istid’af ve zehârif -i  
deniye-i ke’l-füccârından bi’l-külliye i’râz ve inhirafla ukufe güzîn savma-i Hüdâ ve seccâde-i birâ-
yı irşâd-ı sülûk olan zevât-ı nebahât-simâdan umdetü’l-müttekīn zübdetü’l-ashâbi’l-yakīn râyetkeş-i 
zümeri’l-vâsılîn eş-Şeyh Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Ahmed Efendi lâ-zâle basîran bi-nûri’l-keşfi 
ve’l-yakīn hazretleri meclis-i şer’i şerîf-i Ahmedî ve mahfel-i dîn-i münîf-i Muhammedî’de ahkâm-ı 
vakf-ı âtî’l-vasıflarını ihkâm ve tescil ve şurut ve zevâbıtı itmâm ve tekmîl içün mütevellî nasb ve 
ta’yîn eyledikleri fahrü’l-küttâb Mehmed Sâdık Efendi ibn-i Sâlih Efendi mahzarında ikrâr-ı sahîh-i 
şer’i ve i’tirâf-ı sarîh-i mer’î edüp, vakf-ı âti’z-zikrin sudûruna değin silk-i mülk-i sahîhimde münselik 
olup, medîne-i Üsküdar Behçet-âsâr kazası muzâfâtından Yoros kazasına tâbi’ kaza-i Beykoz’da 
Karacaburun nâm mahalde vâkî iki tarafı sâbıkan Mekke-i Mükerreme kadısı umdetü’l-mevâliyi’l-
izâm zübdetü’l-avali’l-fihâm Benli Efendizâde Mehmed Hamîd Efendi bağçeleri ve taraf-ı sâlisi Ayşe 
binti Ahmed nâm hâtun bağçesi ve taraf-ı râbi’i tarîk-i âmm ile mahdûd;  fevkānî bir bâb oda ve 
ittisâlinde âyîn-i tarîkat-ı Halvetiyye icrâsı içün muad tevhîdhâne ta’bîr olunur bir bâb hücre-i vâsia 
ve ittisâlinde bir bâb kebîr oda ve tahtında iki bâb oda ve bi’r-i mâ ve sokak kapusunu müştemil 
menzillerini hasbeten lillahi’s-Samed ve taleben li-merdâti Rabbi’l-Ehad vakf-ı sahîh-i müebbed ve 
habs-i sarîh-i muhalled ile vakf u habs edüb, şöyle şart eylediler ki;

Evvelen ben lâbis-i libâs-ı müsteâr-ı hayat olduğumca menzil-i merkūma Tarîkat-ı Aliyye-i 
Halvetiyye hânkāhı olmak üzere ben sâkin ve mutasarrıf olub, âyîn-i tarîkatimizin icrâda bezl-i 
makdiret edem ve bi-emrillâhi’l-Meliki’l-Kadîr dâr-ı fenâdan serây-ı bekāya irtihâl eylediğimde bu 
fakîrden meyyit olub, teklīn-i kelîmetullâhi’l-ulyâ ve tekmîl-i ilm-i Celîli’l-esmâ etmiş fukarâ ve 
dervîşân-ı reşîd intimâlarımızdan rütbe-i hilâfete irtifâ eden halîfelerimden it’âm-ı fukarâya sâ’î ve 
kādir kimesne menzil-i merkūmun süknâsına hânkāh olmak üzere mutasarrıf ve andan sâkin olub, 
her haftada leyle-i isneynde âyîn-i rahmet-i rehîn-i tarîkımızı icrâda sa’y-i mevfûr ve cidd-i bî-kusur 
eyleye eğer bi-irâdetillâhi’l-Meliki’l-Hayyi’l-Kayyûm hulefâlarımızdan evsâf-ı mezkûre ile muttasıf 
zât-ı ma’dûm olub, şart-ı sâbıkamda riâyet müteazzir olursa Kutbü’l-Ârifîn Gavsü’l-Vâsılîn Yiğitbaşı 
(Üsküdâri?) Ahmed Efendi hazretleri’nin tarîkattan kâmil ve mükemmil kimesne mutasarrıf olub, 
hizmet-i zikrullâhda bezl-i makdur eyleye ve devlet-i aliyye-i ebediyye’nin şeyhülislâm ve müftîü’l-
en’âm olan efendiler hazerâtı kemâl-i mürüvvet ve keremlerinden vakf-ı merkūmu nezâret ve himâyet 
buyurub, hânkāh-ı mezkûrum münhâl oldukça birine şurût-ı mesrûdeme mürâî erbâb-ı tarîkat-ı 
mezkûreden bir merd-i kâmil ve mükemmel ta’yîn ve tevcîh birle nâil-i ecr-i cezîl olalar ve mürûr-ı 
eyyâm ve kurûr-i şuhûr ve a’vâm ile şurût-ı mezkûreme riâyet mütezzir olur ise menzil-i merkūm 
mutlaka fukarâ-i müslimîne meşrûta ola ve ben hırka-pûşe-i hayat olduğumca şurût-i muharrere-i 
mezkûrenin merreten ba’de uhrâ tebdîl ve tağyîr ve taklîl ve teksîri yedimde ola deyu ta’yîn-i şurut ve 

15 Resûlüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Enbiya Suresi-107. ayet
16 Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidâyete erersiniz.-Aclûnî, 1,147
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tebyîn-i kuyûd edib;
Menzil-i mahdûd-i mezkûru şevâgıl-i muhille-i vakfiyeden hâliye ve vâil-i mevâni’ kabz u 

tesellümden ariye olduğu halde mütevelli-i merkūm Mehmed Sâdık Efendi’ye def’ ve teslîm eyledim 
ol dahi vech-i meşrûh üzere ba’de’l-kabzi ve’t-tesellüm evkāf-ı sâire mütevellîleri gibi tasarruf eyledi 
dediklerinde mütevellî-i merkūm dahi vâkıf-ı mûmâ-ileyhe cemi takrîr-i dil-pezîrlerinde vechen tasdîk 
ve şifâhen tahkīk ettikten sonra vâkıf-ı menzil-i mezbûra efâdallâhu aleyhi birrehu’l-mevfûr hazretleri 
vakf-ı akar husûsunda vâkī eimme-i müctehîdini ârif olduklarına binâen kelâm-ı sıdk ittisamlarını 
semt-i âhara sarf ile vakıftan rücû’ ve bast-ı mukaddemâtı husûmâta şürû’ birle mütevellî-i merkūm 
muvâcehesinde vakf-ı akar İmâm-ı A’zâm ve hümâm-ı ekmel ve efhâm EbûHanîfe Nu’mân bin Sâbit 
daafallahu ecrahu ed’afe adedin yahvihi’s-sevâbit kavli şerîfi üzerine eğerçi sahîh lâkin gayr-ı lâzım 
olmağla vakıfdan rücû’ sahîh ve meşrû’ olduğuna binâen menzil-i mezkûr-i mahdûdu yine mülküme 
istirdâd ederim deyu takrîr-i da’va ve tasvîr-i müddea ettikde mütevellî-i pâkize fitnat dahi cevâb-ı 
bâ-savâba mütesaddi’ olub, eğerçi hâl İmâm-ı A’zâm hazretleri katında bast olunan minvâl üzerinedir 
lâkin vakf-ı akar içün İmam-ı sânî Ebû Yusûf-i Hemedânî hazretleri vâkıf mutlaka vakaftü demekle ve 
İmâm-ı sâlis-i hâkānî Muhammed Şeybânî hazretleri teslîm-i ile’l-mütevellî etmekle vakıf sahîh olub 
sıhhat dahi lüzûmu müstelzim olduğu “el-vakfu izâ sıhha lezime” bürhânıyla müberhen ve mukarrerdir 
deyu redd ve teslîmden ba’de’l-imtinâ meclis-i ma’kud-i mezkûda her biri terâfua râğibân ve fasl u 
hasm-ı rişte-i nizâa tâlibân olduklarında hakîm-i muvâkki-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i meâb 
hazretleri dahi ba’de’t-teemmüli ve’n-nazar vakf-ı mezbûr hayrât-ı vakfiyeden olmakla mennâun li’l-
hayr olmakdan hazer edüb kavâid-i tashîhi râî ve şurût-i hükm-i sarîh-i mürâî olduğu halde alâ kavl-i 
men yerahu vâkıf-ı mûmâ-ileyh bâhiru’l-intibâh muvâcehesinde menzil-i mahdûd-i mezkûr vakfının 
evvelen sihhatine sâniyen lüzûmuna hükm-i sahîh-i şer’i ve kazâ-yı sarîh-i mer’î edüb min ba’d vâkf-ı 
mezbûr sahîh ve lâzım ve hatm-i kazâ-yı sarîh ile mütehattim olmağın nakz ve tahvîli muhal oldu.

“fe men beddelehu ba’de mâ semiahu feinnemâ ismuhu alellezîne yübeddilûnenehû innallâhe 
semîun alîm”.

Cerâ zâlike ve hurrira fî gurre-i Şevvâli’l-Mükerrem li-sene hamse ve seb’în ve mie ve elf. 1175        

BEYKOZ’DA HÂFIZ MEHMED EFENDİ TEKKESİNİN VAKFININ İCÂRE 
DEFTERİDİR

es-Seyyid eş-Şeyh Ahmed Necmeddîn, el-Mütevellî-i Vakf  Bi-Tarîk-ı Halvetî

1- SAHİFE-İ DEFTER-İ VAKF-29
Âişe binti Abdullah nâm Hâtun vakfından olub, dergâh-ı şerîf musakkafatına zam ve ilhaktır.
İcâre-i hâne, der-uhde-i Vezir oğlu Mehmed Ağa bin Halil, der mahalle-i Cami, an vakf-ı Hânkāh-ı 

Hâfız Mehmed Efendi, der kasaba-i Beykoz, an mahalle-i Karacaburun. ahz olunan sene-i kâmile
sene- 1247-1250-1259-1261-1266-1267 resid                                              akçe 360
İşbu vakf-ı şerîfin 370 guruş icâre-i muaccelesi ve beher yevm bir akçe icâre-i müeccelesi defter-i 

vakf-ı şerîfte mukayyeddir.                                                                   
Vakfiye tarihi 5 C.âhir 1206
Beykoz’da Karacaburun’da nâm vâki dergâh-ı şerîfin tamîr ve termîm ve fukarâsının taâmiyesinde 

mevkūf olub, müeccelesi taâmiyesine, muaccelesi tamîr ve termîmine sarf olunmak üzere akara tebdîli 
meşrut nukûdun bi’l-fiil mütevellîsi Kutbü’l-Ârifîn Şeyh Hâfız Mehmed Efendi hazretlerinin, kasaba-i 
mezbûrede sâkin Âişe Hâtun binti Abdullah nâm kimesnenin, yedinde mülk ve hakkı olan hâneyi 
mütevellî-i müşârün-ileyh dergâh-ı şerîfe akar olmak içün nukûd-ı mevkûfe-i mezkûreden beş yüz 
guruş bi’l-iştirâ dergâh-ı mezkûrun musakkafât-ı sâiresine zam ve ilhak olunduktan sonra 370 guruş 
icâre-i muaccele ve beher  şehr 30 akçe icâre-i müeccele ile cânib-i vakıftan iştirâk-ı sâbık üzere 
bi’l-mütevelliye mûmâ-ileyhim yedine tasarruf için bir kıt’a temessük  i’tasıyla defter-i vakf-ı şerîfde 
mukayyed olduğu bilinmek üzere işbu mahalle hülâsa vechile tahrîr kılındı.

2-SAHİFE-İ DEFTERİ VAKF 33 
 Rukiye Hâtun vakfından olub dergâh-ı şerîf musakkafatına zam ve ilhaktır.
İcâre-i hâne der-uhde-i Seyyid Efendi, der mahalle-i Câmi, an vakf-ı Hânkāh-ı Hâfız Mehmed 

Efendi, der-kasaba-i Beykoz- Karacaburun.
a h z o l u n a n - s e n e - - 1 2 4 7 - 1 2 5 0 - 1 2 5 5 - 1 2 5 6 - - r e s î d                                                                                                                                                               

sene-i kâmile akçe 360
İşbu vakıf hânenin, 590 guruş icâre-i muaccelesi ve beher yevm birer akçe icâre-i müeccelesi 

olduğu defteri vakf-ı şerîfte mukayyeddir.                                             
Vakfiye tarihi 13 zilkade 1217
Beykoz’da Karacaburun nâm mahalde Kutbü’l-Ârifîn Şeyh Hâfız Mehmed Efendi Hazretleri 

dergâh-ı şerîfine kendi malından olmak üzere dergâh-ı mezkûr fukarâsına taâmiye almak için 
mütevellisi eş-Şeyh Ahmed Niyâzi Efendi Hazretleri tarafından cânib-i vakf-ı şerife iştirâ eylediği 
Beykoz’da Câmi-i şerîf mahallesinde vâkī Rukiye Hâtun binti İbrahim nâm kimesnenin bâ-hücceti 
şer’iyye yedinde mülk ve hakkı olub, bi-hesâb-ı terbi’ 204 zirâ arz üzerine mebnî bir bâb hâne ile 
eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müsmireli bi-hesab-ı terbi’ 1050 zirâ bağçeli mezbure Rukiye Hâtun 
yedinden vakf-ı mezkûre mülhak olmak ve taâmiyesine sarf edilmek için 740 guruşa bi’l-iştirâ 
menzil-i mahdûd-ı mezkûr vakf-ı şerif musakkafâtından olduktan sonra bi’l-icareteyn âhara icârı, 
vakf-ı mezbure enfa’ ve evlâ olmağle sâhibu’l-ulâ olan Rukiye Hatun menzil-i mahdûd-u mezkûru 
590 guruş icâre-i muaccele ve beher yevm bir akçe icare-i müeccele ile cânib-i vakf-ı şerifden iştirâk-ı 
sâbık üzere bi’l-mütevelliye menzil-i mahdûde tasarruf için yedine cedîd temessük itâsıyla defter-i 
vakf-ı şerîfe kayd edilmiş olduğunu bilmek için işbu mahalle hülâsa vechile tahrîr ve beyân kılındı.

3-SAHİFE-İ DEFTER-İ VAKF 27 
Âlemşâh binti Abdullah nâm hâtun tarafından dergâh-ı şerîfe vakfolunub, musakkafata zam ve 

ilhaktır.  
İcâre-i hâne der-uhde-i Hidâyet Efendi, der-mahalle-i Demirci, vakf-ı Hânkāh-ı Hâfız Mehmed 

Efendi, der-kasaba-i Beykoz, an mahalle-i Karacaburun.
Ahz olunan                                                                       sene-i kâmile akçe 360
Sene-1247-1250-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267- resîd
(Dülger Avakim zevcesi Aranik)  
İşbu vakıf hânenin 80 guruş icâre-i muaccelesi ve beher yevm bir akçe icâre-i müeccelesi olduğu, 

Dergâh-ı Şerîf vakfiye defterinde mukayyeddir. 

Vakfiye tarihi 25 Şaban 1196
 Şeyh Sâlih Efendi bin Halil nâm kimesnenin, akara tebdîli meşrut, kendi nukūd-i mevkūfesinden 

meşrutiyet üzere mütevellisi Kutbü’l-Ârifîn Şeyh Hâfız Mehmed Efendi Hazretleri, vâkıf-ı mûmâ-
ileyh, Sâlih Efendi muvâcehesinde bi’l-asâle ve bi’l-vekâle, Beykoz kasabası sâkinlerinden, İbrahim 
Beşe bin Ahmed zevcesi Âlemşâh Hâtun binti Abdullah nâm kimesnelerin yedlerinde mülk ve 
hakları olan hâneyi, mütevelli-i müşârün-ileyh dergâh-ı şerîfin nukūd-i mevkūfesinin semen-i misli 
olan 120 guruşa bil-iştirâ ve vakf-ı mezkûr musakkafatına zam ve ilhak olunduktan sonra 80 guruş 
icâre-i muaccele ve beher şehir 30 akçe icâre-i müeccele ile cânib-i vakıftan iştirâk-ı sâbık üzere bi’l-
mütevelliye mûmâ-ileyhimâya tasarrufları için defter-i vakf-ı şerîfe kayd ile yedlerine temessük itâ 
edilmiş olmduğu bilinmesi [içün] işbu mahalle hülâsa vechile tahrîr kılındı. 
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4-SAHİFE-İ DERFTER-İ VAKF 35
Şeyh Sâlih Efendi merhûmun Beykoz’da Karacaburun dergâh-ı şerîfi fukarâsının taâmiyesine 

sarf olunmak üzere vakf eylediği nukûd-u mevkūfesinden iştirâ olunan menâzile inşâ edilen icâre-i 
hâne olub, dergâha mülhaktır. 

İcâre-i hâne der uhde-i Ahmed ve Mehmed ve İbrahim ve Hüseyin ibn-i Mustafa ale’-l-iştirak, 
der mahalle-i Narlık, an vakf-ı Hânkāh-ı Hâfız Mehmed Efendi, der kasaba-i Beykoz, an mahalle-i 
Karacaburun. 

Sene-i kâmile akçe 360
Ahz olunan-Sene-1247-1250-1258-1259-1260-1262-1263-1264-1265-resîd
İşbu icâre-i hâne nukūd-u mevkūfe ile iştirâ olunan menâzilden olub, hâne-i mezkûr içün ibtidâ 

Hattât Yahyâ Efendi zevcesi Ümmü Gülsüm Hâtûn’a temessük i’tâ kılındığı ve 230 icâre-i muaccele 
ve beher yevm birer akçe icâre-i müeccele uhdesine kaydedildiği dergâh-ı şerîf vakfiye defterinde 
mukayyeddir.

Şeyh Sâlih Efendi’nin nukūd-u mevkūfe tarihi - gurre-i Receb 1198 
Ümmü Gülsüm Hâtun’un temessük tarihi 17 Safer 1197
İşbu icâre-i hânenin karşısında bulunan leb-i deryâda liman yerini müştemil bir mikdar arsa 

halinde bulunan mahalle muahharen hâne inşa edilmiş olduğu anlaşılmağla işbu mahalle şerhile işâret 
kılındı. 

5-SAHİFE-İ DEFTER-İ VAKF 25
 Kuru Emr’in(?) kızı Şerife Ümmü Gülsüm Hâtun’un vakf eylediği hâne olub, dergâh-ı şerif 

vakfına mülhâktır.
İcâre-i hâne der-uhde-i Hatice binti Abdullah nısf ve Şerife Fâtıma Hâtun nısf (73- tarihinde 

Serdaroğlu menzili), der mahalle-i Şahinkaya, an vakf-ı Hânkāh-ı Hâfız Mehmed Efendi, der kasaba-i 
Beykoz, an mahalle-i Karacaburun. 

Ahz olunan icâre-Sene-1247-1250-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1267  
Sene-i kâmile akçe 360 
İşbu icâre-hâne dergâh-ı şerîf vakfına mülhak olub, mahlûlunda dergâh-ı mezkûr şeyhleri 

tarafından bi’l-icâreteyn âhara icâr edilib, muaccelesi, dergâh-ı şerîf tamîr ve termîmine müeccelesi 
dahi fukarâsının it’âmı içün sarf edileceği vakfiye defterinde mukayyeddir.

Vakfiye tarihi 11 Muharrem 1207
Beykoz’da Baruthâne mahallesinde vâkī iki taraftan zâviye-i mezkûr musakkafâtından es-Seyyid 

Mehmed Reşîd Efendi menzil ve bağçesi ve bir taraftan imâmeci Ömer Beşe bağçesi ve taraf-ı râbî 
tarîk-ı âm ile mahdûd ve fevkānî iki bâb oda ve bir sofa ve bir miktar avluyu müştemil bir bâb mülk 
menzilini Şerife Ümmü Gülsüm Hâtun Karacaburun dergâh-i şerîfine vakfidüb ber-mûcibi vakfiye 
kendisi hayatta oldukça sâkini olub, bâde vefâtiha menzil-i mahdûd, mezkûr dergâh-ı şerîf vakfına 
mülhak olub, mütevellisi izniyle bi’l-icâreteyn tâlibi olana icâr olunub, icâreteyn-i mezkûrenin 
muaccelesi tâmir ve termîme ve müeccelesi taâmiyesine harc ve sarf olunmak ve vakf-ı mezkûre 
dergâh-ı şerîfde şeyh olanlar mütevellî olalar deyu tayini şurût ve tebeyyün-i  mesârif ve kuyûd edildiği 
dergâh-ı şerîf vakfiye defterinde mukayyed olduğu gibi işbu mahalle de hülasa vechile tahrîr kılındı.

         21 Muharrem 1207
6-SAHİFE-İ DEFTER-İ VAKF 22                                               
Hatibzâde Mehmed Efendi vakfından olub, dergâh-ı şerîfe mülhaktır.
İcâre-i hâne der uhde-i Âişe Hatun ibneti Hasen, der mahalle-i Şahinkaya, an vakf-ı Hânkāh-ı 

Hâfız Mehmed Efendi, der kasaba-i Beykoz, an mahalle-i Karacaburun.
Ahz olunan icâre      sene-i kâmile akçe 360

sene 1247-1250-1259-1260-1261-1262-1263- resîd
İşbu icâre-i hâne Hatibzâde Mehmed Efendi tarafından dergâh-ı şerîfe vakfedilib, ber-mûcibi 

şart-ı vâkıf, dergâh-ı mezkûr şeyhleri tarafından âhara icâre olunub, hâsıl olan icâresinden mevlid-i 
şerîf ve kanâdil ve taâmiyesine sarf olunmak mevkūf bulunduğu gibi muahharan hâne-i mezkûrun 
Âişe Hatun’a beher şehir 30 akçe icâre-i müeccele ve 100 guruş icâre-i muaccele ile mezbûre Âişe 
Hâtun uhdesine kayd ile yedine temessûk itâ kılındığı dergâh-ı şerîf vakfiye defterinde mukayyeddir.

Vakfiye tarihi-20 Safer 1178  Temessûk tarihi- 23 Cumadel Âhire 1178

7-SAHİFE-İ DEFTERİ VAKF 45
Zenciye Şirin Kadın binti Abdullah nâm hâtun tarafından vakfedilib, dergâh-ı şerîfe vakıftır.
İcâre-i hâne der-uhde-i Hasen ibn-i Halil, der mahalle-i Gāzî Yunus, karye-i Yalı, an vakf-ı 

Hânkāh-ı Hâfız Mehmed Efendi, der kasaba-i Beykoz, an mahalle-i Karacaburun. 
Ahz olunan sene Sene-i kâmile- akçe 180
1247-1250-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263 resîd
İşbu icâre-i hânenin 50 guruş icâre-i muaccilesi ve beher yevm yarım akçe icâre-i müeccelesi 

olduğu dergâh-ı şerîf vakfiye defterinde mukayyeddir.  
Vakfiye tarihi- Gurre Cumadel-âhire 1247     
Bu dahi Beykoz’da Karacaburun nâm mahalde kâin, Tarîkat-ı Aliyye-i Halvetiye’den Kutbü’l-

Ârifîn Şeyh Hâfız Mehmed Efendi Hazretleri’nin müceddeden binâ ve ihdâsına muvaffak oldukları 
dergâh-ı şerîfi fukarâsının taâmiyesine sarf olunmak üzere akara tebdili meşrut nukūd-u mevkūfesinden 
Yalı karyesinde vâkī Gāzî Yûnus nâm mahalde sâkine Zenciye Şirin Kadın nâm hatunun yedinde bâ-
hüccet-i şer’iyye, mülk ve hakkı olan yüz zirâ üzerine mebni, bir bâb hâneyi mütevellîsi olan eş-Şeyh 
es-Seyyid Yahyâ Efendi, mezbûre Şirin Kadın nâm hâtundan vakf-ı mezkûre akar ve taâmiyesine 
sarf olunmak üzere 450 guruşa bi’l-iştirâ menzil-i mezkûr vakf-ı şerîf, musakkafâtına zam ve ilhâk 
olunduktan sonra bil-icâreteyn âhara icârı vakf-ı mezbûre enfa’ ve evlâ olmağla, sâhib-i ulâ olan, Şirin 
Kadın’a, menzil-i mezkûru 50 guruş icâre-i muaccele ve beher yevm yarım akçe icâre-i müecceleye 
cânib-i vakf-ı şerîfden iştirâk-ı sâbık üzere mütevelli-i mûmâ-ileyh tasdik içün yedine temessük itasıyla 
defter-i vakf-ı şerîfde, uhdesine kayd edilmiş olduğu bilinmek üzere işbu mahalle hülâsa vechile tahrîr 
kılındı.

8-SAHİFE-İ DEFTER VAKF 21
Şeyh Sâlih Efendi merhûmun, Beykoz’da Karacaburun dergâh-ı şerîfi fukarâsının taâmiyesine 

sarf olunmak üzere vakf eylediği nukūd-u mevkūfesinden iştirâ olunan arsa olub, dergâh-ı şerîf 
vakfına mülhaktır. 

İcâre, Bezirhâne der uhde-i Nâile Hâtun binti Şeyh İbrahim nısf ve Mehmed Nazif bin Mehmed 
rub’ Kuzmine(?) dahi rub’ der mahalle-i Demirci, an vakf-ı Hânkāh-ı Hâfız Mehmed Efendi, der 
kasaba-i Beykoz, an mahalle-i Karacaburun. 

Özü(?) --  Zımmîler sene-i kâmile akçe 360   
ahz olunan sene - 1247,1250,1259, 1260,1261,1262,1263 resîd  
İşbu icâre-i hâne nükūd-ı mevkūfe ile iştirâ olunan arsadan olub, arsa-i mezkûr için evvela, 

Ümmühâni binti  Yahya nâm hatûna temessük itâ kılındığı ve beher yevm birer akçe icâre-i müeccele 
ile uhdesinde olduğu dergâh-ı şerîf vakfiye defterinde mukayyeddir. 

Temessük tarihi 28 R.evvel 1199
Şeyh Sâlih Efendi’inin nukūd-i  mevkūfe tarihi gurre-i Receb 1198        
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9-SAHİFE-İ DEFTER-İ VAKF 39
    Havva Hâtun Vakfı    
Hristo  karındaşı Nikola veledi Kostanti ve Panayot karındaşı Batrik (Bazrik?) veledi İspirot 

Nikiz (?)……
İcâre-i şerbethâne der uhde-i altı ve Petek(?)….. ve Minaskan(?) merhûm ……
 der mahalle-i Demirci, an vakf-ı Hânkāh-ı Hâfız Mehmed Efendi, der kasaba-i Beykoz, an 

mahalle-i Karacaburun. 
ahz olunan sene-1247-1250-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1267-1275  resîd
 sene-i kâmile akçe      360
İşbu icârehâne Havvâ binti el-Hâc İbrahim nâm Hâtûn tarafından dergâh şerâitine vakfedip ber-

mûcib-i vakfiye dergâh-ı mezkûr şeyhleri tarafından âhara icâr olunub, hâsıl olan icâre ile hânkāh-ı 
mezbûre fukarâsına it’âm edilmesi meşrût bulunduğu vakfiye defterinde mukayyeddir.  
Vakfiye tarihi 19 Zilhicce 1184

10-SAHİFE-İ DEFTER-İ VAKF  31
Hatibzâde es-Seyyid  Mehmed Efendi tarafından vakf olunub, dergâh-ı şerif vakfına 

mülhaktır. 
İcâre bağçe, der uhde-i İsmâil bey nısf ve birâderi Mustafa ibn-i Mustafa nısf, der civâr-ı Kavak’da, 

an vakf-ı Hânkāh-ı Hâfız Mehmed Efendi, der kasaba-i Beykoz, an mahalle-i Karacaburun.
Ahz olunan sene-1247-1250-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1272-1276-resîd  
sene-i kâmile akçe 360 
İşbu bağçe Hatibzâde es-Seyyid Mehmed Efendi vakfından dergâh-ı şerîfe vakfına mülhak olub, 

ber-mûcib-i şart vâkıf bağçe-i mezkûr icâre-i vâhide ile icâr olunub, hâsıl olan icâresinden leyle-i 
velâdet-i hazret-i risâlet-penâhide dergâh-ı mezkûrde mevlîd-i şerîf kıraât edilip, hâzır olan müslimîne 
şeker ve şerbet ve ikād-ı kanâdil ve şem’ masraflarına ve yine leyle-i mezkurede iki  hatm-i şerif kıraât 
olunup, ruhlarına ihdâ edilmek üzere vakf olunduğu dergâh-ı şerîf vakfiye defterinde mukayyeddir.

Vakfiye tarihi 20 Safer 1178 Bağçe-i mezkûrun ahara ita edilen temessük tarihi
 Gurre-i Cumadelâhire 1187

11-SAHİFE-İ DEFTER-İ VAKF 27
Hâne numarası 27
Zeyneb Hâtun vakfından olub, dergâh-ı şerîf musakkafâtına mülhaktır. 
İcâre-i arsa, der uhde-i Mehmed Eşref bin Hasen, der mahalle-i Şahinkaya, an vakf-ı Hânkāh-ı 

Hâfız Mehmed Efendi, der kasaba-i Beykoz, an mahalle-i Karacaburun. 
Ahz olunan sene-1247-1250-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265 resîd 
sene-i kâmile, akçe 180
İşbu icâre arsa Eşref Ağa ve zevcesi Zeliha Hâtun mahlûlesinden evkâftan Suyolcu Âdil Efendi 

ve zevcesi Fâtıma Hanım tarafından 10.500 guruş miktarı para ile alınmış olduğu malûm olmak üzere 
işbu mahalle şerh verildi.                               1322

Zeynep Hâtun tarafından dergâh-ı şerîfe vakfedilen işbu icârehânenin 160 guruş icâre-i muaccelesi 
olduğu ve beher yevm yarım akçe icâre-i müeccelesi olduğu, dergâh-ı şerîf vakfiye defterinde 
mukayyeddir. 

Vakfiye tarihi Evâsıt-ı R.Evvel 1183
Beykoz’da Karacaburun nâm mahalde, vâki dergâh-ı şerîfin, akara tebdîli meşrut nukūdu 

mütevellîsi Kutbü’l-Ârifîn Şeyh Hâfız Mehmed Efendi Hazretleri, kasaba-i Beykoz’da, Şâhinkaya 
mahallesinde sâkin İsmâil Beşe bin İbrahim nâm kimesne ile li-ebeveyn kızkarındaşı Zeyneb binti 
el-mezbûr İbrâhim Hâtun’un yedlerinde mülk ve hakları olan hâneyi ve bir miktar eşcâr-ı müsmireli 

bağçeyi, dergâh-ı şerife akar olmak içün mütevellî-i müşârün-ileyh, nukûd-i mevkūfe-i mezkûre ile 
cânib-i vakfa ikiyüz guruşa bil-iştirâ ve vakfı mezkûr musakkafâtına zam ve ilhak olduktan sonra 
160 guruş icâre-i muaccele ve beher yevm nısf akçe icâre-i müeccele ile taraf-ı vakıftan iştirâk-ı 
sâbık üzere bi’l-mütevelliye mûmâ-ileyhimâya tasarrufları içün defter-i vakf-ı şerîfe kayd ile yedlerine 
temessük i’tâ kılınmış olduğu bilinmek üzere işbu mahalle hülâsa vechile tahrîr kılındı.

12-SAHİFE-İ DEFTER-İ VAKF 40
Yeniköy’de Tekke sokağında, Derviş Osman zevcesi Hatîce Hâtun tarafından dergâh-ı şerîfe 

vakfedilmiştir.
İcâre-i hâne, der-uhde-i es-Seyyid Mehmed Saîd bin Mustafa Ağa, der mahalle-i Molla Çelebi, 

Yeniköy, an vakfı Hânkāh-ı Hâfız Mehmed Efendi, der kasaba-i Beykoz, an mahalle-i Karacaburun.
Ahz olunan sene - 1247-1250-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1276-resîd sene-i kâmile akçe 

360
Derviş Osman Efendi zevcesi Hatîce Hâtun tarafından dergâh-ı şerîfe vakfedilen işbu icârehâne 

207 zirâdan ibâret olub, 50 guruş icâre-i muaccelesi ve beher yevm bir akçe icâre-i müeccelesi olduğu, 
dergâh-ı şerîf vakfiye defterinde mukayyeddir.                                               Vakfiye tarihi 2 C.Âhire 1204

Beykoz’da Karacaburun nâm mahalde kâin, dergâh-ı şerîfin bânisi, Kutbü’l-Ârifîn Şeyh Hâfız 
Mehmed Efendi Hazretleri, Yeniköy Molla Çelebi mahallesinde Tekke sokağında Derviş Osman 
Efendi bin Abdullah zevcesi Hatîce Hâtun nâm kimesneden dergâh-ı şerîf fukarâsına taâmiye olmak 
üzere, akara tebdîli meşrut nukūd-ı mevkūfe ile cânib-i vakf-ı şerîfe, mezkûre Hatîce Hâtun’un yedinde 
mülk ve hakkı olan 207 zirâ arsa üzerine mebnî, bir bâb hâneyi 100 guruşa bi’l-iştirâ dergâh-ı şerîfin 
musakkafât-ı sâiresine zam ve ilhak olduktan sonra bi’l-icâreteyn âhara icârı vakf-ı mezbûre enfâ ve 
evlâ olmağla sâhib-i ulâ olan Hatîce Hâtun’a 50 guruş icâre-i muaccele ve beher yevm bir akçe icâre-i 
müeccele ile cânib-i vakf-ı şerifden iştirâk-ı sâbık üzere hâne-i mezkûrda tasarruf içün yedine cedîd 
temessük itâsıyla defter-i vakf-ı şerîfe kayd edilmiş olduğu bilinmek için işbu mahalle hülâsa vechile 
tahrîr kılındı. 

13-Şerife Âişe Hâtun Vakfı 
Beykoz’da Şâhinkaya Mahallesinde vâkī etraf-ı erbaadan bir tarafı karındaşı Mustafa Ağa menzili 

ve bir tarafı eniştesi Seyyid Ağa vereseleri menzili ve bir tarafı tarîk-i hâs ve taraf-ı râbii tarîk-i âm ile 
mahdûd ve fevkānî iki bâb oda ve bir sofa ve abdesthâne ve memşâ ve vustâda kezâlik iki bâb oda ve 
bir sofa ve bir abdesthâne ve bir memşâ ve tahtânî iki bâb oda ve sofa ve bir matbah ve tahte’t tahtâni 
bir memşâ ve bir ahuru müştemil bir bâb mülk menzil ve menzil-i mezkûr ittisâlinde vâkī bir taraftan 
bakkal Hamîd Ağa bağçesi ve bir tarafı mezbûr Mustafa Ağa bağçesi ve turuku müşterek kuyuya kadar 
Hasan Ağa bağçesi ve bazı tarîk-i hâssı ve ondan müşterek tarîk-i hâss ile mahdûd eşcâr-ı mesmere 
ve gayr-ı mesmereyi muhtevî bir kıt’a mülk bağçeden her birisini Şerife Âişe Hâtun, Karacaburun 
dergâh-ı şerîfine vakfidüp, ber-mûcib-i şart, vâkıf kendisi hayatta oldukça menzil-i mezkûrda bâ-izn-i 
mütevellî sâkine olub, ba’de vefâtı kerîmesi Vehibe sâkine ola ve bâde vefâtihâ evlâdı ve evlâd-ı 
evlâdı batnen ba’de batnîn sâkin ve mutasarrıf olalar ve bâde’l-inkırâz menzil-i mahdûd-i mezkûr 
maa-bağçe-i mahdûde-i mezkûre Karacaburun dergâh-ı şerîfi vakfına mülhak olub, mütevellîsi izniyle 
bi’l-icâreteyn tâlibi olana icâr olunub, icâreteyn-i mezkûreteynin muaccelesi dergâh-ı mezkûrun 
tâmir ve termîmine harc ve sarf olunub, müeccelesi taâmiye için sarf olunub, vakf-ı mezkûre dergâh-ı 
mezkûrede şeyh olanlar mütevellî olalar diye, ta’yîni şurût ve tebyîn-i mesârif ve kuyûd edildiği 
dergâh-ı şerîf vakfiye defterinde mukayyeddir. Fi’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-işrîn, min ve Recebi’l-ferd, li-
sene hâmse ve tis’în ve mie ve elf                             1295
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SONUÇ
Tebliğimize konu olan Beykoz’da Hâfız Mehmed Efendi Tekkesi’nin vakfının vakfiyesi ve vakıf 

akarlarına ait olarak düzenlen icâre defteri ile Osmanlı Arşiv dökümanları ve beratların incelenmesi ile 
tekke ve hankāh gibi merkezlerin gelirleri, harcama tür ve şekilleri, bu harcamaların denetimlerine ait 
uygulamalara dikkat çekmekle konunun sosyo-ekonomik yönlerine dikkat çekilebilecek veriler elde 
edilmeye gayret edilmiştir. 

Bu defterle Beykoz’da bulunan Hâfız Mehmed Efendi Tekkesi’nin ilgili tarihler arasındaki şeyhleri, 
vakıf mütevellilerine ulaşılmış olduğu gibi tekkeye gelir getiren mülklerin bulundukları mahallelerin 
tespiti sureti ile de şehir tarihçiliği bakımından önemli bilgiler elde edilmiş olmaktadır. Kiraya 
verilen mülklerin kiracılarına bakıldığında yalnızca bir kayıt dahi olsa bir vakıf malının kiracısının 
gayrımüslim tebaa olmasında bir sakınca olmadığı hakkındaki pratikle karşılaşmış bulunmaktayız. 
Bu bakımdan pek çok başka örnekleri olmakla birlikte elimizdeki defterin hukuk tarihi bakımından da 
veriler elde edilebilecek doneler taşımış olduğunu görmekteyiz. 

Türk Tasavvuf Tarihi araştırmalarına farklı bir pencereden de malzeme temin eden bu türden 
belgelere dikkat çekerek bundan sonra gerçekleştirilecek benzer çalışmalara ışık tutabilmiş olmak 
dileğiyle.

EK-1
Hü’vel-Muîn

Erbâb-ı istihkākdan Raufizâde işbu râfi-i tevkı-i refîu’ş- şân-ı hakāni kıdvetüs-sülehâi’s-sâlikin 
es-Seyyid eş-Şeyh Abdurrahim zîde salâhahu divân-ı hümâyûnuma arzuhâl idüb Üsküdar kazası 
muzâfâtından Yoros kazasına tâbi Beykoz kasabasında Karacaburun nâm mahalde vâki mütevvefâ 
Şeyh Hâfız Mehmed Efendi el-Halveti zâviyesi vakfından hankāh-ı halveti meşihâtine mutasarrıf 
olan hankāh-ı merkūm hülefâsından Niyâzi eş-Şeyh Ahmed b. Mehmed Sâdık fetv olub meşîhat-ı 
merkūm mahlûl olmağla hankāh-ı mezbur hulefâsından olub her vech ile mahal ve müstehak olmağın 
şart-ı merkum üzere meşihat-ı mezkûre müteveffâ-i mezkûrun mahlûlundan kenduye tevcih ve yedine 
berat-ı âlişânım verilmek recâsına müstedi’ inâyet etmeğin merkumun bil-meşruta istihkakı nümâyan 
olmağla iltiması üzere tevcih olmak üzere, nâzır-ı vakf alelulemâi (--efda’l-ul fuzelâ) el-müteverri’f 
bil-fiîl Şeyhülislâm Mevlânâ Ahmed Es’ad ---Refiî mucîbine tevcih olunmak kararına olmağın .. 
hakkında mezîd-i inâyet-î pâdişâhânem zuhûra getürüb, 1220 senesi muharreminin 3. günü tarihiyle 
.. virilen reviş-i  hümâyûnum mûcibince bu berât-ı hümâyûnumu virdim ve buyurdum ki, mûcibince 
es-Seyyid eş-Şeyh Abdurrahîm zide salâhahu varub müteveffâ-i merkūmun mahlûlundan meşîhat-ı 
mezkûreye mutasarrıf olub, edâ-yı hizmet eyledikten sonra işbu berât-ı âlî-şânıma mugāyır meşîhat 
umuruna tarda ahz idüb  hiçbir ferd mâni ve muzahim olmayub, dahl ve taarruz kılmayalar, işbu ilân-ı 
şerife itimâd kılalar.

EK-2
Hü’vel-Muîn

El-Gāzi  Abdülhamîd ibni Abdülmecîd Han El-Muzaffer dâimâ
Nişân-ü şerîfü âli-şân bi’l-avni’r-rabbânî Devlet-i âl-i Osmân
Beykoz’da vâki’ tarîkat-ı aliyeyye-i halvetiyye’den Şeyh Hâfız Mehmed Efendi dergâh-ı şerîfi 

postnişinliğini bi’l-vekâle …………. şeyhûhatine mebnî edâ-i hüsn-i hizmete gayr-ı muktedir 
bulunduğundan bahsile niyâbeti mezkûreden bi’l-istifâ yerine nâibi bulunduğu sağir Mehmed Tevfik’in 
pederi müteveffâ Seyyîd Ahmet Raûfî’nin hemşirezâdesi Hâfız Ahmed Cemâleddin’in tayinini 
müstedi’, eş-Şeyh Yahyâ bin eş-Şeyh Ahmed tarafından verilen arzuhal üzerine tedkikāt-ı lâzime 
lede’l-icrâ Haremeyn-i Muhteremeyne mülhak evkāftan, Üsküdar muzâfâtından Yoros kazasına tâbi 
kasaba-i Beykoz’da Karacaburun nâm mahalde Halvetiye’den Şeyh Hâfız Mehmed Efendi hankāhında 

bilâ-vazife meşîhat hizmeti Seyyîd Ahmed Raûfî’nin uhdesinde iken mûmâ-ileyh sağir mahdûmları 
Mehmed Tevfîk ve Süleyman Kadri’yi terkiderek vukuu vefâtına mebni mahlûlundan mezkûr 
Süleyman Kadri’yle birlikte dergâh-ı mezkurede ikāmet ederek infâk ve iâşesine bakılmak üzere kebîr 
olarak bi’n-nefis edâ-i hizmete kesb-i iktidâr idinceye değin tarafından amucazadesi Yeniköy Dergâhı 
postnişini eş-Şeyh Yahyâ Efendi bi’n-niyâbe edâ-yı hizmet etmek üzere sinnen ekber bulunan sağir 
mezkûr Mehmed Tevfîk’e tevcih olunduğu kayden anlaşılarak, keyfiyet mahkeme-i teftişe lede’l-
havâle, fil-hakīka nâibi mûmâ-ileyhe sinn-i şeyhûhate vâsıl olarak cihet-i mezkûre hizmetini hakkıyla 
ifâya adîmü’l-iktidâr olduğundan niyâbeti mezkureden bi’r-rızâ istifâ eylediği ve mûmâ-ileyh Hâfız 
Ahmed Cemâleddin zîde salâhahu emîn ve müstakîm ve evsâfı matlûbeyi câmî ve Meclis-i Meşâyıhca 
tensîb kılındığı ber-nehci şer’i ahyâr-ı (ihbârı) ehl-i vukūf ile tahakkuk etmiş olmağla bu sûretde nâîbi 
mûmâ-ileyh Şeyh Yahyâ’nın ber-vechi muharrer niyâbetten istifâsına binâen andan sarf-ı nazarla sağîr 
mezkâr Mehmed Tevfik kemâ fi’s-sâbık kebîr olarak bi’n-nefs edâ-yı hizmete kesb-i iktidârına değin 
tarafından mûmâ-ileyh Hâfız Ahmed Cemâleddîn zide salâhahu bi’n-niyâbe edâ-yı hizmet olmak 
üzere sağir mûmâ-ileyhe, işbu râfi-i tevkii refiüş-şân ve hakāni Mehmed Tevfik zîde rüşdehu yedine 
tebdîlen berât-ı âlî-şânımın itâsı mahkeme-i mezkureden tanzîm olunan ilâm ve tarafı şeyhülislâm’dan 
keşide kılınan işbu berât üzerine makām-ı nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûnumdan bit’telhis ifâde kılınmağla 
mûcibince tebdîlen ve müceddeden bu berât-ı (ita olunmak fermanım olmağın 1302) hümâyûnumu 
virdim ve buyurdum ki, sağir mûmâ-ileyhe sâlifü’z-zikr postnişinliğe şarta mezkûr üzere mütesarrıf 
ola tahrîren fil-yevm’il-hâdi işrîn, min şehr-i Safer-ül-hayr, sene selâse ve işrîn ve selâse mie ve elf.  
Rebî-ül âhiri’nin 15.günü tarihinde tebdîlen ve müceddeden
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ÖZET

Osmanlı Devleti birçok hukukî ve malî kurum ve uygulamaları gibi vergi sistemi ile vergiden 
muaf olma uygulamasını da kendinden önceki Türk-İslâm devletlerinden tevârüs etmişti. 
Osmanlılar, bazı kişi ve zümreleri çeşitli sebeplerle vergiden muaf tutmuşlardı. Halkın 

askerî (yöneticiler) ve reâyâ (yönetilenler) olmak üzere iki ana sosyal sınıfa bölündüğü Osmanlı 
Devleti’nde XV.-XVIII. yüzyıllarda uygulanan vergi muafiyeti, yöneticileri yönetilenlerden ayıran 
en önemli özellikti. Saray halkı, askerî ve sivil bürokrasi, din adamları ile yargı-ilim bürokrasisi her 
türlü vergiden muaftılar. Kimi hizmetleri yerine getiren kişilerle, çeşitli iş kollarında çalışan gruplar 
da vergilerin tümünden ya da bir kısmından muaf tutulmuştu. İskân edilenler ve göçmenlerden de bir 
süre için vergi alınmıyordu. Osmanlı devlet düzeninde, hukukî ve malî yapısında vergi muafiyeti hem 
siyasî hem de malî ve ekonomik olarak önemli işlevlere sahipti. XV.-XVIII. yüzyıllarda Osmanlılar 
vergi muafiyetlerini kamu harcamalarını azaltacak, şehirlerin iaşesini sağlayacak ve sosyal çatışmalara 
engel olacak şekilde kullanmaya gayret ettiler.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, vergi, vergi sistemi, vergi muafiyeti, kanun-nâme, tapu ve 
tahrir defterleri

ABSTRACT
The Ottoman Empire inherited preceding Turkish-Islamic tax system and tax exemption practice 

in addition to many other judicial and financial institutions and governmental implementations. The 
Ottomans exempted some privileged people and groups from taxes for various reasons. In the empire 
where people were divided as askerî (rulers) and reâyâ (ruled) in accordance with their social status, 
the practice of tax exemption that was implemented in the 15th-18th centuries had a distinct feature to 
differentiate these two groups. The dynasty and court, civil and military bureaucracy, and judiciary-
learned class were all exempted from taxes. From time to time this privilege was fully or partially also 
extended to others such as deported groups or nomads. The practice of tax exemption had a significant 

Sadık Müfit BİLGE
Araştırmacı / TÜRKİYE

XV.-XVIII. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ’NDE VERGİ MUAFİYETİ
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political, financial and economic function within the workings of the judicial and financial structure 
of the empire. It was indeed this practice that helped the Ottoman government for long centuries to 
reduce public expenses, provide provision to the cities, and prevent social conflicts. 

Key words: The Ottoman Empire, taxation, tax system, kanun-nâme, tapu and tahrir registers

Giriş
XIII. yüzyılda Batı Anadolu’da küçük bir uç beyliği olarak ortaya çıkan Osmanlı Devleti, XV. 

yüzyılda siyasî ve askerî bakımdan dünyanın en kudretli devletlerinden biri hâline geldi. Sonraki iki 
yüzyıl içerisinde Ukrayna bozkırlarından Büyük Sahra’ya, Basra Körfezi ve Hazar Denizi kıyılarından, 
Orta Avrupa ve Atlas Okyanusu’na kadar, bugün var olan kırk ülkenin topraklarının tamamına veya bir 
kısmına yayılan Osmanlı Devleti, dünya tarihinin zaman ve mekân bakımından önemli bir parçasını 
oluşturdu. XVII. yüzyıl sonlarından başlayarak toprak kayıpları ve gerileme sürecine girdiyse de XX. 
yüzyılın ilk çeyreğine kadar hayatını devam ettirdi. 

Osmanlı Devleti’nin çok uzun süre yaşamasında teşkilat ve kurumlarının, özellikle hukukî ve 
malî yapısının çağına göre ileri ve gelişmiş olmasının bulunduğu da göz ardı edilemez. Osmanlı kanun 
koyucuları ve maliye bürokrasisi en baştan itibaren hem malî kanunları hazırlayarak hayata geçirdiler 
hem de bunları titizlikle uyguladılar. Fethedilen topraklarda yaşayan halk, Osmanlı öncesine göre 
daha adil ve insaflı bir vergi düzenine kavuşuyordu. Osmanlı vergi düzeninin önemli bir konusu da 
vergi muafiyeti idi. 

Türk iktisat tarihi biliminin kurucusu Ord. Prof. Dr. Ömer Lütfü Barkan’dan itibaren Osmanlı 
iktisadî ve malî tarihi alanında önemli çalışmalar yapılmış ve başarılı sonuçlar ortaya konulmuştur. Bu 
alanda az incelenen konulardan birisi vergi muafiyetidir. 

Osmanlı Devleti’nde vergi muafiyeti birçok siyasî, hukukî ve sosyo-ekonomik işlevi yerine 
getiriyordu. Öncelikle, toplumda yöneticiler ve yönetilenler ayrımını açıkça ortaya koyuyordu. Öte 
yandan devlet muafiyet yolu ile stratejik bakımdan önemli olan iş kollarında çalışanlara ve kimi 
üreticiler ile göçmenler ve mülteciler gibi gruplara malî destek sağlıyordu. Çalışmamızda bu konuya 
bir katkı yapmaya çalışılmıştır. 

Bildirimizde Osmanlı hukukî ve malî yapısında önemli yer tutan, hem malî ve iktisadî bakımdan 
hem de Osmanlı toplumundaki sosyal sınıfların bir göstergesi olarak önem taşıyan vergiden muaf olma 
konusu incelenmiş ve zaman dilimi olarak XIV.-XVIII. yüzyıllar (Bu konuda elimizde bulunan 1385 
tarihli ilk belgeden 1720’lere kadar) ele alınmıştır. Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinden 
itibaren Batılılaşma sürecine girmiş, hukukî ve malî alanda Avrupa müktesebâtını kabul etmek tercih 
edilir duruma gelmiş, kısaca “klasik” devlet yapısından uzaklaşılmıştır. Bu nedenle imparatorluğun 
son 150-200 yılı incelemenin kapsamı dışındadır. 

Araştırmamız, Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 
bulunan tapu-tahrir defterlerinin başında yer alan ve tamamına yakını yayınlanmış olan sancak 
kanunnâmeleri ile çeşitli arşiv belgelerine ve Osmanlı kroniklerinde belirtilen kayıtlara dayanmaktadır. 

1. Osmanlı Toplumunun Yapısı (Askerî ve Reâyâ), Osmanlı Devleti’nde Vergiler
1.1. Osmanlı Toplumunun Yapısı, Askerî ve Reâyâ

Osmanlı Devleti’nde halk, hükümdar berâtı ile kendilerine idarî ve dinî yetkiler verilen kimselerden 
oluşan askerî (yöneticiler) ve yönetime hiçbir şekilde katılmayan çeşitli ırklara, dinlere ve mezheplere 
mensup topluluklardan oluşan reâyâ (yönetilenler) olmak üzere iki ana sosyal sınıfa bölünmüştü. 

XIII. yüzyılın sonlarında, Anadolu Selçuklu Sultanlığı ile Bizans İmparatorluğu arasında, 
Batı Anadolu’daki sınır boyunda bir uç beyliği olarak ortaya çıkan Osmanlı Devleti, devlete adını 

verenOsman Bey’den itibaren gazâ ilkesi üzerine oturtulmuştu.1 Osmanlı Devleti’nde kuruluş 
dönemindeki bu ilkenin ve askerî görevlerin ağır basmasının bir sonucu olarak yönetici sınıf, askerî 
olarak adlandırılmıştı.

Askerî sınıf, saray halkı, seyfiye (ehl-i seyf ve ehl-i örf de denilen fiilen askerlik hizmetinde 
bulunup, ulûfe ve tımar alan bütün hizmet sahipleri ile geri ve yardımcı hizmetleri yerine getiren 
zümreler), kalemiye (ehl-i kalem de denilen kamu hizmeti gören memur, kâtip, mültezim, emin, 
muhassıl vb. kimseler, bürokrasi) ve ilmiye (ehl-i şer de denilen ulemâ, kadı ve müderrisler, yüksek 
medreselerde öğretim gören talebeler ve mezunlar, imam, hatib ve müezzinler ile günde 3 akça ve 
daha fazla ciheti olan câmi görevlileri, Hz. Peygamber soyundan gelen seyyid ve şerifler, şeyhler ve 
hürmete değer kimseler, yargı, ilim ve din görevlileri) olmak üzere dört gruba ayrılıyordu. Anılan 
gruplara mensup kişilerin, eşleri, çocukları, köle ve cariyeleri ile emekli olanları da askerî statüsünü 
haizdiler.2 Osmanlı kânunnâmeleri askerî sınıfa mensup olan kimseleri açıkça tanımlamışlardır.3 

1.2. Osmanlı Devleti’nde Vergiler
Osmanlı kanûnnâmeleri incelenince, Osmanlı Devleti’ndeki vergilerin Tekâlif-i Şer’iye, Tekâlif-i 

Örfiyye ve Tekâlif-i Dîvâniyye olmak üzere üç grupta toplandığı görülmektedir.4

Osmanlı kânunnâmelerinde hukuk-ı şer’iyye ve rüsûm-ı şer’iyye de denilen tekâlif-i şer’iye türüne 
aşâr, cizye ve haraç vergileri dâhildi. Osmanlı Devleti’nde toprak ve kişi üzerinden alınan, rüsûm-ı 
örfiyye ve râiyyet rüsûmu denilen tekâlif-i örfiyye resm-i çift ve resm-i bennak,5 ispenç, salâriye, resm-i 
bâd-ı havâ, resm-i ağnam, resm-i arusâne, resm-i caba ve resm-i mücerred gibi vergileri kapsıyordu. 
Söz konusu vergiler, Osmanlı hukuku tarafından şer’i hukuka yaklaştırılmaya çalışılan örfî vergilerdi. 
Avârız-ı dîvâniyye6 olarak da bilinen tekâlif-i dîvâniyye grubunda ise avârız akçesi, nüzûl, sürsat, 
kürekçi, cerahor, sekban, ulak, doğancı, arpa-saman, otlak salgunu, hisar yapılması ve azab gibi vergi 
ve yükümlülükler vardı.7

Askerî sınıf mensupları bu vergilere bağlı değildi. XV.-XVIII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde 
uygulanan vergi muafiyeti, askerîyi reâyadan, başka bir deyişle yöneticileri yönetilenlerden ayıran en 
önemli özellikti. 
1 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi. C. I. 1300–1600, çev. Halil Berktay, İstanbul, Eren Yayınları, 2000, 
s. 47; Halil Cin-S. Gül Akyılmaz, Tarihte Toplum ve Yönetim Tarzı Olarak Feodalite ve Osmanlı Düzeni, Konya, Selçuk Ün. Yayınları, 1995, 
ss. 179–180. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile gazâ ve cihâd ideolojisi konusundaki tartışmalar ve bu konudaki kaynakça için bkz. Söğüt’ten 
İstanbul’a. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Üzerine Tartışmalar, yay. Oktay Özel-Mehmet Öz, Ankara, İmge Yayınları, 2000.
2 Cin-Akyılmaz, a.g.e. s. 180; Carter V. Findley, Bureucratic Reform in Ottoman Empire The Sublime Porte, 1789–1922, Princeton, 1980, 
Princeton University Press, p. 13, 45; Norman Itzkowitz, Ottoman Empire and Islamic Tradition, Chicago, Chicago University Press, 1972, 
p. 40; İnalcık, a.g.e. s. 16; Aynı yazar. “Osmanlı Toplum Yapısının Evrimi,” çev. Fahri Unan, Türkiye Günlüğü, Sayı 11, (Ankara 1990), s. 31; 
Halil Sahillioğlu, “Askerî”, DİA, C. III, ss. 488–489; Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey Vol. I: Empire of 
Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire 1280–1808, Cambridge, Cambridge University Press, 1976, p. 113; Bahaeddin Yediyıldız, 
“Osmanlı Toplumu”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, yay. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul, IRCICA Yayınları, 1994, C. I, ss. 444-vd.
3 “Berât-ı hümâyun ile imâmet, hitâbet, müezzin, kayyum, kitâbet, tevliyet, meşîhat, cibâyet, nezâret, cüzzihan, tesbihân, vakıf, mezrâ, tekye ve sâir 
bunların emsâli ciheti tasarruf idenlerin vazifeleri bir akça veya nim akçadır, küllisi askerîdir. Rumili yürüğü askerîdir, Anadolu yürüğü değildir. 
Tatar, canbaz ve voynuk askerîdir. Evlâd-ı askerî ve sâdat bil-külliye askerîdir, mu’tik ve mu’takâ müdebbir ve müdebbire ve mekâtib ve mekâtibeleri 
ve bunların evlâdı dahî cümle askerîdir ve askerînin zevcâtı dâhi askerîdir. Zevci fevt olduktan sonra mademki zevceleri reâyâ tâifesine nikâhlamış 
olmaya askerîdir. Ve berât-ı hümâyun ile toğancı, yuvacı, derbendci, davarcı, silahcı, yağcı, bakırcı, köprücü, küreci, ortakçı, çeltükçi, tuzcu, celeb, 
mirî kısrak güdenler, madenci, ulakcı, korucu, bağcı, kadı nâibleri, şehir kethüdâları ve tekâlif-i örfiyyeden muaf olanlar cümle askerîdir. Ve mansıb 
tasarruf itmeyen mülâzım dahî külliyen askerîdir”. II. Bâyezid Kânunnâmesi/Kitâb-ı Kavânîn-i Örfiyye-i Osmanî, Ahmed Akgündüz, Osmanlı 
Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, C. 2, İstanbul, FEY Yayınları, 1990 içinde, ss. 60–61; Kazasker ve Kudât Rüsumı Kanunnâmesi, Akgün-
düz, a.g.e. C. 3, İstanbul, 1991 içinde, 144–145; I. Süleyman Kanunnâmesi/Kavânîn-i Osmaniyân, Akgündüz, a.g.e. C. IV, İstanbul, 1991 içinde, 
ss. 385–386; Yaşar Yücel-Selami Pulaha. I. Selim Kanunnâmesi (Tirana ve Leningrad nüshaları) (1512–1520), Ankara, T.T.K. Yayınları, 1995, 
ss. 74–75; Edirne Şer’iyye Sicili No. 23 (1013/ 1605)’te kayıtlı Rumeli Kadı’askeri olan Feyzullah Efendi Hazretleri tarafından irsâl buyurulan cedid 
kanunnâme, Yay. Ömer Lütfi Barkan, “Edirne Askerî Kassamı’na ait Tereke Defterleri (1545–1659), Belgeler: Türk Tarih Belgeleri Dergisi, C. 
III, Sayı 5–6, 1966 içinde, s. 5.
4 Osmanlı hukukunun/mali hukukunun en önemli kaynakları olan Osmanlı kânunnameleri hakkında bkz. Ahmet Akgündüz, Osmanlı 
Kânunnâmeleri, C. 1-9, İstanbul, FEY Yayınları, 1990–1996; Ömer Lütfi Barkan, XV ve XVI ncı Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ziraî 
Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları: Kanunlar I, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsü Neşriyatı,1943; Halil 
İnalcık, “Kanunnâme”, DİA, C. 24, 2001, ss. 333–337. 
5  Resm-i Çift toprağın büyüklüğüyle orantılı olarak tespit edilirdi. Tam bir çift tasarruf eden kişiler resm-i çift, yarım çift tasarruf eden kişiler 
nim çift ve yarım çiftten daha az tasarruf eden kişiler resm-i bennak ödemekteydiler. 
6  Avârız-ı dîvâniye, Divân-ı Hümâyun’un kararı ve padişahın emriyle önceleri olağanüstü durumlarda alınan, zamanla düzenli hale gelen ver-
giler için kullanılan bir terimdir. Ömer Lütfi Barkan, “Avârız”, İA, C.II, 1942, ss. 13-19; Halil Sahillioğlu, “Avârız”, DİA, C.4, 1991, ss. 108-109.
7  Bütün bu vergiler için bkz. Ziya Kazıcı, Osmanlı’da Vergi Sistemi, İstanbul, Bilge Yayınları, 2005.
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2. Vergi Muafiyeti, Osmanlı Devleti’nde Vergi Muafiyetinin Kaynakları ve Vergi 
Muafiyetinin Yapısı

2.1. Vergi Muafiyeti
Çağdaş maliye literatüründe; vergi mükellefi olması gereken kişi, grup veya sosyal tabakaların 

kanunla verginin dışında tutulmasına, vergiden affedilmesine vergi muafiyeti denilmektedir. Kanun 
koyucu sosyo-ekonomik sebeplerle, vergi muafiyeti yolu ile esnaf, küçük çiftçi gibi düşük gelir 
sahipleri ile göçmenler, mülteciler ve yaşlılar gibi himâyesi gerekli grupların durumlarında iyileştirme 
sağlamayı hedefler.8 Ortaçağ’dan XVIII. yüzyıla kadar devlet düzeni, gelenekler ve kanun koyucu, 
vergi muafiyeti yolu ile siyasî güçleri bakımından önemli olan kişilere, gruplara ve sosyal sınıflara 
imtiyazlar vermişti. Fransız Devrimi’nden sonra bu durum anayasalarda yapılan kuvvetli değişikliklerle 
azaltılmış hatta kısmen ortadan kaldırılmıştır.9

2.2. Osmanlı Devleti’nde Vergi Muafiyetinin Kaynakları
Osmanlı Devleti, idarî ve hukukî kurumları ile teşkilâtını, aynı zamanda Yakındoğu ve Akdeniz 

bölgesindeki antik imparatorlukların varisi de olan kendinden önceki Türk ve İslâm devletlerinden 
almıştı.10 Osmanlı vergi düzeni de bunlar arasında sayılabilir.11 Bizans vergi kanunlarının da Osmanlı 
vergi düzenini etkilediği bilinmektedir.12 Vergi düzeni içerisinde önemli bir yer tutan “vergiden 
muaf olma” uygulaması da Osmanlı Devleti’ne daha önceki Yakındoğu, Akdeniz, Türk ve İslâm 
devletlerinden geçmiştir. 

Eski Mezopotamya uygarlıklarından itibaren kuru tarım yöntemi ile tahıl ekimi yapılan, ekonomik 
yapıları kökü İran ve Roma İmparatorluğu dönemine kadar giden Çift-hâne13 sistemine dayanan 
Yakındoğu ve Akdeniz bölgesindeki devletlerin, bir takım görevleri yerine getirilmeleri karşılığında, 
kimi kişi ve zümrelere bazı vergi ve hizmetlerden muafiyet tanıması daima görülen bir durumdu. 
Toprak üzerinden alınacak vergilerin, hükümdar tarafından bir berâtla vergi mükellefine bağışlanması 
durumunda, toprak üzerinde tasarruf eden kimseye yöneticilik ve/veya bir görev devredilmekte, anılan 
kimse hükümdar adına askerî, idarî, malî, adlî bir görev yerine getirmekteydi.14

İslâm devletlerinde vergi muafiyeti bulunmaktaydı. Hz. Muhammed, temlik sûreti ile verilen 
iktâların sahiplerine zekâttan başka bir vergi yüklememişti.15 İslam hukukuna göre cizye silah taşıyabilen 
kimselere yükletilir,16* kadınlar, çocuklar, körler, sakatlar, yaşlılar, münzeviler, köle ve cariyeler 
cizyeden muaf tutulurlardı.17 Hz. Ömer, Filistin seferinden dönerken cizyelerini ödeyemedikleri 
için cezalandırılan insanlarla, yaşlı ve fakirleri cizyeden muaf tutmuştu.18 Cizye, gayrımüslimlerin 

8  Halil Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, 5. Baskı, İstanbul, Okan Yayınları, 1983, ss. 283–284; Salih Turhan, Vergi Teorisi ve Politikası, 
İstanbul, Der Yayınları, 1987, ss. 137-138; Özhan Uluatam, Kamu Maliyesi, Ankara, Teori Yayınları, 1988, s. 162. 
9 Turhan, a.g.e. s. 13.
10 Bu konu hakkında bkz. M. Fuat Köprülü, “Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri Hakkında bâzı Mülahazalar”, THİTM, C. 
I, 1931, ss. 165–313; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, Ankara, T.T.K. Yayınları, 1970. İslam vergi hukukunun 
kaynakları ve doğuşu konusunda bkz. Salih Tuğ, İslâm Vergi Hukukunun Ortaya Çıkışı, İstanbul, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Yayınları, 1984.
11  Konu hakkında bkz. Halil İnalcık, “İslâm Arazi ve Vergi Sisteminin Teşekkülü ve Osmanlı Devrindeki Şekillerle Mukayesesi”, İslâmî 
İlimler Enstitüsü Dergisi, C. I, Sayı 1, 1959, ss. 29–46; Kazıcı, a.g.e. s. 223.
12 Konu hakkında bkz. Halil İnalcık, “The Problem of the Relationship between Byzantine and Ottoman Taxation”, Akten XI. 
Internationalen Byzantinisten-Kongresses, Münih, 1958 içinde, ss. 237–242.
13 Halil İnalcık tarafından geliştirilerek açıklaması ve tahlili yapılan Çift-hâne sistemi konusunda bkz. İnalcık, a.g.e. ss. 187–199; Aynı 
yazar, “Köy, Köylü ve İmparatorluk”, V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi, Tebliğler, Ankara, T.T.K. Yayınları, 
1990, içinde, ss. 1–11.
14 Muafiyet kurumu Roma’da ve Batı Avrupa feodalitesinde İmmunitas adıyla mevcut olup belge ile verilirdi. Bkz. Mehmet Ali Kılıçbay, 
Feodalite ve Klasik Dönem Osmanlı Üretim Tarzı, Ankara, Teori Yayınları, 1985, ss. 176 vd.
15 Halil İnalcık, “İslâm Arazi ve Vergi Sisteminin Teşekkülü ve Osmanlı Devrindeki Şekillerle Mukayesesi”, İslamî İlimler Enstitüsü 
Dergisi, C. I, 1959, s. 29.
16	* “Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah’ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak 
din İslâm’ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın.” Kur’an-ı Kerîm, IX. 29.
17  Selim A. Sıddıkî, İslâm Devleti’nde Mali Yapı, Çev. Rasim Özdenören, İstanbul, Fatih Matbaası, 1972, s. 113.
18 İmam Ebu Yusuf, Kitâbü’l-Haraç, çev. Ali Özek, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Enstitüsü Yayınları, 1973, ss. 204, 
205–206.

düşmanlarına karşı himâye edilmeleri karşılığı alınmaktaydı. Zımmîler askerlik hizmetinden sorumlu 
değillerdi. Askerlik yapmaları durumunda cizyeden vazgeçilir, kendilerine yaptıkları hizmetin bedeli 
ödenirdi.19 

Vergi muafiyeti, İslamlaştırmanın da aracıydı. VIII. yüzyılda Emevî valisi Aşras, Mâverâ’ün-
Nehr halkına Müslüman olmaları halinde, kendilerinden hiç bir vergi alınmayacağını vaadetmişti.20

Osmanlı Devleti’nde muafiyet ve müsellemiyet denilen vergiden muaf olma uygulamasına, 
Osmanlı öncesi Türk devletlerinde Tarhanlık,21 Moğol-İlhanlı devletlerinde ise Soyurgal adıyla 
rastlanılmaktadır.22 Eski Türk-Moğol sosyal yapısında geniş manâları bulunan tarhanlık kurumu, 
Cengiz Han’ın yasalarında da yer almaktadır. Nâsır’üd-din Tûsî’ye göre Cengiz Han’ın yasasıyla 
tespit edilen arazi ile ilgili tarhanlık; her hangi bir sebeple kendisine vergi konulmayan toprakların 
muafiyeti, haraca tâbi oldukları halde bir fermânla haraçları kaldırılan toprakların muafiyeti, dirlik 
(mâişet) ve arpalık (idrar) olarak verilen meblağ ve toprakların muafiyeti olmak üzere üç çeşitti. 
Yasaya göre bu muafiyetler irsîydi.23 Cuci Ulusu Hanları, İlhanlı, Celayirli, Karakoyunlu, Akkoyunlu 
ve Timuroğulları’na ait tarhanlık fermanları çoktur.24 Osmanlı dönemindeki muafiyet ve müsellemiyet 
de asıl olarak tarhanlıktan başka bir şey değildir.

2.3. Osmanlı Devleti’nde Vergi Muafiyetinin Yapısı
Vergiden muaf olma uygulamasını kendisinden önceki Türk ve İslâm devletlerinden alan 

Osmanlılar, bazı kişi ve zümreleri çeşitli sebeplerle vergiden muaf tutmuşlardı. Devlete hizmeti geçen 
ve hükümdarın teveccühünü kazanan kimselere, memurlara, kumandanlara, ulemâ ve şeyhlere, hatta 
tacirlere verilen bu imtiyazlar fermanla tâyin edilir ve tarhan olanların nelerden muaf oldukları, maddî 
ve manevî ne gibi imtiyazlardan faydalanacakları belirtilirdi.25

Osmanlı Devleti’nde vergilerden muafiyette üç aşama vardı. Devlet önce avârızdan, sonra râiyyet 
rüsûmundan ve nihâyet cizye, âşar gibi şer’î vergilerden muafiyet bağışlardı.26 Şer’î vergilerden 
muafiyet olağanüstü durumlarda nadiren yapılır, bu vergilerden muaf tutulanlar, diğerlerinden de muaf 
olurlardı. Râiyyet rüsûmu, reâyaya özgü ve onların ödediği vergilerdi. Sipahi hakkı sayılan ve hemen 
daima tımara tahsis edilen râiyyet rüsûmundan muafiyet sınırlı durumlarda uygulanırdı. Bu vergiden 
muafiyet, eşkinci yazılan yani fiîlen askerî hizmeti yüklenen reâyaya verilirdi. En çok uygulanan 
muafiyet biçimi avârız-ı dîvâniyyeden muafiyetti.27

Vergi muafiyeti vermek, yeni fethedilen topraklarda yaşayan yerli halkın devlete bağlılığını 
temin etmek için uygulanan bir Osmanlı politikasıydı. Bu tür muafiyetler sürekli olarak verilmemişti 
ve Padişah’ın emri ile kaldırılabilirdi.28 Fethedilmiş topraklardaki mahallî gelenekleri görmezden 
gelmeyecek kadar gerçekçi olan Osmanlılar, yönetimlerini yerli halka kabul edilebilir ve cazip hale 
getirmek için din adamları, dinî kurum ve zümrelerle, kanaat önderleri ve saygın kişiler gibi çıkar 
gruplarının fetihten önceki statü, hak ve imtiyazlarını onaylayarak devam ettirdiler.

19 Sıddıkî, a.g.e. s. 116.
20 W.V. Barthold, İslâm Medeniyeti Tarihi, çev. Mehmet Fuat Köprülü, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1977, s. 107.
21 Bu konuya ilk defa A. Zeki Velidî Togan değinmiştir. [Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, İsmail Akgün Basımevi, 1946, s. 283.]
22 Soyurgal hakkında bkz. A.K.S. Lambton, Landlord and Peasant in Persia, Oxford-London, Oxford University Press, 1973, s. 100 vd.; İlber 
Ortaylı, “Osmanlı Toprak Düzeninin Kaynakları (15.Yüzyılda İran Toprak Rejiminde Görülen Muafiyet ve İmtiyaz Sistemi Üzerine)”, Toplum 
ve Bilim, Sayı 4, 1977, ss. 72–77.
23  Togan, a.g.e. ss. 285–286.
24  Tarhanlık kurumu ile ilgili yayınları Adnan S. Erzi belirtmiştir. “Türkiye Kütüphanelerinden Notlar ve Vesikalar I. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Tarhanlık”, Belleten, C. XIV, Sayı 53, 1950, ss. 85–105.
25 Erzi, a.g.m. ss. 91–92.
26 Halil İnalcık, “Osmanlılar’da Raiyyet Rüsûmu”, Belleten, C. XXIII, Sayı 92, 1959, s. 598.
27 Osmanlı Devleti’nde vergi muafiyetine ilişkin Türkçe bir kitap ve bir makalenin birer bölümü dışında çalışma yoktur. İnalcık, a.g.m. ss. 
594-600; Kazıcı, a.g.e. ss. 223-236. Öte yandan, Nejat Göyünç’ün XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı (İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Yayınları, 1969) isimli öncü eserinin yayınlanmasından itibaren yapılan sancak çalışmalarının hemen tamamında ele alınan sancaktaki 
vergi muafiyeti hakkında bilgiler bulunmaktadır. Söz konusu çalışmalar hakkında bakınız. Adnan Gürbüz, XV.-XVI. Yüzyıl Osmanlı Sancak 
Çalışmaları. Değerlendirme ve Bibliyografik Bir Deneme, İstanbul, Dergah Yayınları, 2001.  
28 Halil İnalcık, “Ottoman Methods of Conquest”, Studia Islamica, Vol. I (1954), ss. 107-108.
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3. Osmanlı Devleti’nde Vergi Muafiyeti Türleri. Ferdî Muafiyet, Toplu muafiyet

3.1. Ferdî Muafiyet

Ferdî muafiyet, kişinin herhangi bir hizmetinden dolayı kavuştuğu ayrıcalıktır. Bu kimselerin 
eline bir ferman verilir ve bundan böyle kendisi hakkında elindeki fermana göre hareket edilirdi.29

Ferdî muafiyetler arasında en önemlisi din adamlarının muafiyeti idi. Anılan muafiyeti Müslüman 
ve Gayrımüslim din adamlarının muafiyeti olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. 

Müslüman din adamları câmide görevli imam ve hatipler, ilmiye sınıfı mensupları, seyyid 
ve şerifler, şeyhler ve hürmet edilen kişilerdi. Osmanlı Devleti’nde imam ve hatipler, hem râiyyet 
rüsûmundan hem de avârız-ı dîvâniyyeden muaf olup, bazı yerlerde müezzinler de râiyyet rüsûmundan 
muaftı.30 Müezzinler ile hâfız, muarrif, kayyum gibi câmi hizmetlileri ise yalnızca avârız vergilerinden 
muaf tutulmuşlardı. Kadı, müderris ve mülâzım gibi ilmiye sınıfı mensupları hem râiyyet rüsûmundan 
hem de avârızdan muaftılar.31

Osmanlı Devleti’nde Hz. Muhammed’in soyundan gelen seyyid ve şerifler de vergiden muaftı. 
Bunlarla ilgili vergi muafiyetine ilişkin ilk belge I. Murad’ın Seyyîd Büzürg Ali’nin evlatlarını vergiden 
muaf sayan 1385 tarihli fermanıdır.32 Seyyidlerin vergilerden muaf oldukları sonraki kânunnâmelerde 
de belirtilmiştir.33 I. Ahmed kânunnâmesindeki bir hükümden seyyidlerin bir ara ağnam vergisinden de 
muaf tutuldukları anlaşılmaktadır.34

Şeyhler, dergâh ve zâviyeler ile türbelerde hizmet görenler, hürmet edilen kişiler ve bunların 
çocukları bazı vergilerden muaf tutulmuşlardı. Söğüt kazasındaki Gökçe Viran köyünde oturan İsa 
Sofu isimli şeyhe Osman Gazi tarafından vergi muafiyeti verilmişti anılan şeyhin neslinin “muaf 
ve müsellem” durumu XVI. yüzyılın sonların da devam ediyordu.35 Kosova’da I. Murad türbesinin 
civarına yerleştirilen Müslümanlardan 15 kişi türbeye hizmet etmekle yükümlüydüler ve söz konusu 
hizmetlerine karşılık avârız-ı dîvâniyyeden muaftılar.36 Malatya’da Kemahlu Baba zâviyesinde 
ikâmet eden “İbrahim Edhem hazretleri dervişlerinden” 10 kişi türbeye hizmetlerine karşılık avârız-ı 
dîvâniyye ve tekâlif-i örfiyye türü vergileri ödemiyorlardı.37 Şeyh Davud köyündeki zâviyede hizmet 
gören Muhammed oğlu Şeyh Hacı, Şeyh Yakup ve Şeyh Hüseyin isimli kişiler, hizmetlerinden dolayı 
ekip biçtiklerinin öşürünü zâviyeye gelenlere harcamaları karşılığında başka vergi vermiyorlardı.38 
Selçuklu döneminde kendilerinden vergi alınmayan Şeyh Sadrüddîn Konevî’nin evlat ve dervişlerinden, 
Karamanlılar ve Osmanlılar da vergi almıyordu. Mevlânâ Celâl’üd-dîn Rûmî’nin evlatları da vergiden 
muaftılar.39 1584 tarihli Kırşehir ve 1587/1588 tarihli Konya tahrir defterleri, Hacı Bektaş köyünün ve 

29 Kazıcı, a.g.e. s. 230.
30 İç İl Livâsı Kanunu’ndan Barkan, a.g.e. s. 50.
31 “Eimme ve hütebâdan resm-i râiyyet alınmaz, müezzin ve kayyumdan alınır.” [Halil İnalcık, “Osmanlılar’da Raiyyet Rüsûmu”, Belleten, C. 
XXIII, Sayı 92, 1959, s. 598, not. 118]; “Bir kimsenin defterlü reâyası imam ve hatib olsalar, resm-i bennak ve mücerretleri alınmaz. Kat’a rüsûm-ı 
râiyyet vermezler. Bu hizmetten ref olunsalar geri alınır.” [Kânunnâme-i Âl-i Osman, yay. Mehmed Arif Bey, İstanbul, Matba’a-i Âmire, 1329, s. 
55]; “Sipahinin defterlü reâyâsı imam ve hatib olsa, onlardan bennak resmi alınmaz, imam ve hatibler hizmette oldukça râiyyet rüsûmu alınmaz. 
Defterde râiyyet yazılıp kadı, müderris ve mülâzım olsa bennak resmi ve mücerred resmi alınmaz, danişmendden de alınmaz. Amma bu hizmetten 
azl olursa alınır.” Budin Kânunnamesi, yay. Sadık Albayrak, İstanbul, Tercüman Yayınları,  t.y. ss. 205–206]. “İmam ve hatiblik, müezzinlik 
yapanlardan avârız-ı dîvaniyye ve âdet üzere alınan vergi, resmî belge ile kadı ve müderris olanlardan râiyyetlik vergisi alınmaz.” [Kânunnâme-i 
Ehl-i Hıref, yay. Abdurrahman Uysal, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1982, s. 28].
32 Tahsin Öz, “Murad I ile Emir Süleyman’a ait iki Vakfiye”, Tarih Vesikaları Dergisi, C. I, Sayı 4, 1943, ss. 243–244.
33 “Eğer sahîh’ün-neseb seyyîd iseler, ellerinde İstanbul nâibinden temessükleri ve şecereleri var ise, defterde râiyyet yazıldığına itibar yoktur. Eğer 
yoğ ise defter mucebince resm-i bennakları alınır” [Rüsûm ve Tapuya Müteallik Olan Kânun, s. 160 a’dan, Kazıcı, a.g.e. s. 226; Albayrak, a.g.e. 
s. 206].
34 “Sahîh’ün-neseb sâdattan rüsûm-ı bennak alınmaz. Sâbıkda mülk-i koyunlarından dahî adet-i ağnam alınmaz idi. Bâ’dehu kendi maişetleri içün 
yüz elli re’s koyunlarından alınmayub ziyâdesinden alınacağı fermân olunmuştur”
35 TKGM Hüdavendigar TTD No. 585’ten Refet Yınanç, “Söğüt Vakıfları”, Sosyoloji Konferansları, 22. Kitap, 1988, s. 63.
36 BOA. Vulçıtrın TTD No. 133, s. 599, TKGM Vulçıtrın TTD No. 124, s. 390’dan İsmail Eren, “I. Murad Hüdâvendigâr Türbesine Ait Tarihî 
Bir Belge”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, C. 4-5, 1975, ss. 67-80. 
37 Kanunî Devri Malatya Tahrir Defteri (1560), (Haz. Refet Yinanç-Mesut Elibüyük), Ankara, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 
1983, s. 505, 510.  
38 BOA. Birecik TTD No. 184, s. 57’den Kazıcı, a.g.e. ss. 226.
39 Uzunçarşılı, a.g.e. s.148.

Konya’nın Türbe-i Celâliye mahallesinin avârız-ı dîvâniyye ve tekâlif-i örfiyyeden muaf olduklarını 
yazmaktadır. I. Selim döneminde düzenlenen Konya tahrir defterine göre, bazı vakıf köylerinin halkı 
avârız-ı dîvâniyye vermiyordu. Hacı Bektaş köyünde oturan 81 kişi dergâha hizmet ettikleri için 
resm-i çift ve resm-i bennaktan muaftılar.40 Konya’da Kızılviran karyesinde oturan Şeyh Taşkun’un 
evlatlarından avârız-ı dîvâniyye alınmamakta olup, bu şahısların âşar ve tekâlif-i örfiyye vergileri de 
zâviyede harcanması için alınmazdı. 41

Gayrımüslim din adamları, diğer İslâm devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de 
bâzı vergilerden muaftılar.42 I. Bayezid, II. Murad ve II. Mehmed keşişlere cizyeden muafiyet 
tanımışlardı.43 Sultan II. Mehmed’in İstanbul’un fethinden sonra Ortodoks Patriği seçilen Gennadios’a 
verdiği çeşitli muafiyetlere dair fermanda “Kimse Patrik’e tahakküm itmesün, kim olursa olsun hiçbir 
kimse kendüsine ilişmesün, kendüsi ve mâiyetinde bulunan papaslar her dürlü umûmî hidmetlerden 
müebbeden muaf olsun”44 ifadesi yer almaktaydı. Anılan fermanda belirtilen umumî hizmetler, vergi 
gibi sorumluluklardı.45 Fransa’ya 1673’te yapılan bir ahidnâme ile verilen kapitülasyonlar arasında 
papazların vergi muafiyetine dâir “Kuds-i Şerîf dâhilinde ve hâricinde ve Kamâme nam kilisede 
kadimden ola geldiği üzere temekkün eyleyen Frenk rahiplerinin ellerinde olup, kimesne duhûl 
eylemeye ve tekâlif talebiyle rencide etmiyeler” şeklinde bir hüküm de vardı.46 

Gayrımüslim din adamlarının vergi muafiyeti kânunnâmelerde belirtilmiştir.47 Bu muafiyete 
şeyhülislâm fetvâlarında da rastlanır. Şeyhülislâm Ebussûud Efendi, fetvâlarında halkla ilişkisi 
olmayan zımmî din adamlarının vergiden muaf olduğunu belirtmiştir.48

Din adamları dışındaki kimseler de çeşitli hizmetlerinden dolayı bazı muafiyetlere kavuşur, söz 
konusu kimselere bu muafiyetlerine ilişkin “Berât-ı Tarhanî” denilen bir ferman verilir ve buna göre 
hareket edilirdi. Bu tür muafiyetin ilk örneğine I. Murad zamanında rastlanmaktadır. Bu hükümdar 
tarafından, devletin sürekliliği için dua etmesi şartı ile Ahî Musa’ya verilmiş olan ve adı geçeni bütün 
tekâlif-i örfiyye ve avârız-ı dîvâniyye vergilerinden muaf tutan 767/1366 tarihli bir berattan söz edilen 
vakfiye, bugün elimizdedir.49 

Donanmada mimarbaşı olarak görev yapan Dimitri isimli gayr-ı müslim bu görevinden dolayı 
cizyeden muaf tutulmuştu.50 Asker olmamakla birlikte ülke için büyük hizmetler yapan kişiler de 
vergiden muaf tutulmaktaydı. Budin üzerine hücûm eden Almanlara karşı ateşlenen ve ateş almayan 
topun, gömleğini yırtıp içine koymak suretiyle patlamasını sağlayan bir Yahudi kadını ile ailesi, 
Kanûni Sultan Süleyman’ın emri ile bütün vergilerden muaf tutulmuştu.51

Osmanlı İmparatorluğu’nda Macarların yaşadığı nâhiye ve köyler biro denilen, Slavların yaşadığı 
nâhiyeler kinez, köyler ise piremikür adı verilen, nâhiye ve köy kethüdâları/muhtarlar tarafından 
yönetilirdi.52 Biro ve knezler hizmetlerine karşılık cizye, resm-i kapı ve ispençe vergisinden muaftılar. 
Piremikürler ise cizye verirler ancak, avârız-ı dîvâniyye ve tekâlif-i örfiyye vergilerini ödemezlerdi.53

40 İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, Yeni Kitap Basımevi, 1964, s. 682.
41 Uzunçarşılı, a.g.e. s. 152.
42 “Ermeni Patriği Basil’in isteği üzerine Sultan Melikşah 1090 yılında kiliselere, manastırlara ve rahiplere konmuş olan vergileri affederek 
onlara bu hususta ferman vermişti”, Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, İstanbul, Dergâh Yayınları, 1980, s. 325. 
43 Nicoara Beldiceanu, XIV. Yüzyıldan XVI. Yüzyıla Osmanlı Devleti’nde Tımar, (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay), Ankara, Teori Yayınları, 1985, 
s.39.
44 Osman Nuri Ergin, Türk Tarihinde Evkaf, Belediye ve Patrikhaneler, İstanbul, Türkiye Basımevi, 1937, s. 70.
45 Hıristiyan din adamlarına verilen imtiyazlara bir örnek olarak bkz. Fatma Acun, “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Gayri Müslim Din Adam-
larına Verilen İmtiyazlar: 16. Yüzyılda Tur-ı Sina Manastırı”, XIV. Türk Tarih Kongresi,  9-13 Eylül 2002 Ankara, II. Cilt  II. Kısım, Ankara, 
2005, s. 1403-1411.
46 Mahmud Mesud Paşa, Mecmuâ-ı Muâhedat, İstanbul, Matba’a-i Âmire, 1273 (1857), C. 1, ss. 4–14.
47 “Defterde yazılı zımmî râiyyet sonradan papaz olup, ehl-i kisb olsa harac ve ispençesi alınır. Amma rahib, gayr-ı muhâlit olup ve dine mülâzemet 
edip halkın tasadduku ile mâişetini temin etse nesne alınmaz” [Rüsûm ve Tapuya Müteallik Olan Kânun, s. 159’dan, Kazıcı, a.g.e. ss. 227-228; 
Albayrak, a.g.e. s. 209].
48 M. Ertuğrul Düzdağ, Şeyh ül İslâm Ebu’ssuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, İstanbul, Enderun Yayınları, 1972, s. 105.
49 Tahsin Öz, “Murad I ile Emir Süleyman’a ait iki Vakfiye”, Tarih Vesikaları Dergisi, C. I, Sayı 4, 1943, ss. 241–244.
50 Ahmed Refik, Hicri On İkinci Asırda İstanbul Hayatı, İstanbul, Devlet Matbaası, 1930, ss. 101–102.
51 Fairfax Downey, Kanuni Sultan Süleyman, (Çev. Enis Behiç Koryürek), İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1975, s. 155.
52 Kanun-ı Öşür ve Harac ve sayir Rüsum ve Bac-ı Reayay-ı Livâ-i Pojaga’dan Barkan, a.g.e. s. 306.
53 Sadık Müfit Bilge, Osmanlı’nın Macaristanı, İstanbul, Kitabevi Yayınları, 2010, ss. 85-86.

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~facun/Turi_sina_manastiri.pdf
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~facun/Turi_sina_manastiri.pdf
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Bazı esnaf ve tâcirler de yaptıkları iş karşılığında çeşitli vergilerden muaf tutulmaktaydılar. 
Şehirlerin et ihtiyacını sağlayan celebler Kânunî Sultan Süleyman döneminde böyle bir muafiyete 
kavuşmuşlardı.54 Bursa şer’iyye sicillerinde yer alan, Zilkâde 930/Eylül 1524 tarihli, Kânunî Sultan 
Süleyman tarafından verilmiş olan ve Andriya adlı Yahudi tacirle oğlunun bazı vergilerden “tarhan 
ve afv” kılındığına dair belge tüccarların muafiyetine örnektir.55 Aşağıda anlatılacağı üzere genellikle 
toplu bir muafiyet olan ve görevlendirilen köye ya da kişilere tanınan köprücülük hizmetine karşılık 
vergi muafiyeti bazen ferdî olarak da verilirdi.  Örnek olarak Beyşehir’de Derikor denilen yerde 
bulunan on gözlü köprünün bakım ve tamiri Hacı Bali isimli kişiye avârız-ı dîvâniyye ve tekâlif-i 
örfiyyeden muaf tutulmak sureti ile verilmiş adıgeçenin ölümü üzerine aynı şartlarla oğlu Hacı Ali 
köprücü olmuştur.56

3.2. Toplu Muafiyet
İmparatorluk içinde insan ve malların yer değiştirmesinde güvenliği sağlayan, ulaşım ve ticareti 

kolaylaştıran derbend teşkilâtı, köprülerin muhafaza ve tamiri hizmetleri, tuzla ve maden ocaklarında 
ya da çeltik tarlalarında çalışma gibi hizmetleri yerine getiren bazı köylerin halkı ya bütün vergilerden 
ya da bir kısım vergilerden muaf tutulmuştu.57 Ayrıca bazı şehir ve kasabaların halkı da çeşitli nedenlerle 
vergiden muaf tutulabilirlerdi. Bunun dışında köylerin fakirliği, celâlî ve eşkiya istilası, salgın hastalık, 
aşırı yağış gibi durumlarda avârız vergileri bir süre için alınmıyordu. Osmanlı idaresinin önceliğini, 
köyler ve mezrâların yeniden iskânı ve şenlendirilmesi, maden ocakları ve tuzlaların verimli ve devlete 
en faydalı şekilde işletilmesi teşkil ediyordu. Osmanlılar bu maksatla bölgede yaşayan halka, maden 
ve tuzlalarda çalışanlara cömert vergi muafiyetleri verdiler. 

Toplu muafiyetler sınıfına katabileceğimiz bir diğer grup göçmenler ve devlet tarafından bir 
yere iskân edilen halktı. Devlet, iskân ve şenlendirilmesini istediği bölgelere gönderdiği kimseleri 2 
yıldan,58 4-5 yıla kadar değişen sürelerle her türlü vergilerden muaf tutmaktaydı. Kıbrıs’ın fethinden 
sonra iskânı ve şenlendirilmesi için 1572 yılında Anadolu’dan adaya gönderilenler iki yıl âşar 
vergisinden ve diğer vergilerden muaf tutulmuşlardı.59 İspanya Kralı III. Felipe tarafından 1609–1612 
arasında İspanya’dan sürülen yaklaşık 275.000 Müslüman ve Yahudi, Kuzey Afrika’ya geçirilmişti. 
Bu insanların bir kısmı daha sonra Uzeyr, Sis, Trablusşam, Kars-ı Zülkadriye sancaklarına iskân 
edilmiş ve kendilerini toplayıp üretici duruma gelene kadar beş yıl süreyle tüm vergilerden muaf 
tutulmuşlardı.60 

1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması’ndan sonra Osmanlı topraklarında kalan Orta 
Macarlılar, Berkofça’ya iskân edilmiş ve beş yıl süreyle cizye ve diğer vergilerden muaf tutulmuşlardı.61 

1718 yılında imzalanan Pasarofça Antlaşması ile Almanya İmparatorluğu’na terkedilen Belgrad ve 
civarında yaşayan halk Osmanlı topraklarına sığınmış, Niş taraflarına iskân edilen bu insanlara üç yıl 
süreyle cizye, öşür ve diğer vergilerden muafiyet verilmişti.62 

Sadrazam Damad İbrahim Paşa tarafından kurulan Nevşehir’e iskân edilen Boynu İncelü 
cemaatine mensup 800 hane, âşar vergileri ile hane başı yıllık 1,5 kuruş mukataalarını Nevşehir 
vakfına ödemek şartı ile diğer bütün vergilerden muaf ve müsellem tutulmuşlardı.63

Osmanlı yol sistemi ilgili hizmetler derbendçilik, köprücülük, gemicilik ve kaldırımcılıktı. 

54 Kazıcı, a.g.e. s. 172.
55 Bursa Şer’iye Sicilleri No. 31. s. 174’ten, Erzi, a.g.m. s. 105. Söz konusu belge tarhan teriminin XVI. yüzyıl Türk literatüründe yer alması 

bakımından da ilginçtir.
56 BOA. Maliye Ahkâm Defteri No. 17534 (984/1576), s. 567.
57 Kazıcı, a.g.e. s.232.
58 Ömer Lütfü Barkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler I.”, İFM, C. XI, Sayı1-4, s. 548.
59 BOA. MD No. 19 (980/1572), s. 334.
60 BOA. MD No. 78 (1022/1613), s. 441.
61 Ahmet Refik, Türk İdaresinde Bulgaristan, İstanbul, Devlet Matbaası, 1933, s. 45.
62 BOA. MD No. 129 (1132/1720), s. 192.
63 Ahmet Refik, Anadolu’da Türk Aşiretleri (966–1200), İstanbul, Enderun Yayınları, 1989, s. 174. [1141/ 1728 tarihli hüküm].

Bunlara ekleyebileceğimiz bir meslek grubu da suyolculardı.64 Anılan hizmetleri yapanlar, bazı 
vergilerden muaf tutulmak suretiyle yol açma ve tamir etme, köprülerin bakımı ve onarımı, köprü 
bulunmayan akarsulardan insanları ve eşyalarını parasız olarak karşı kıyıya geçirmek gibi görevleri 
yerine getiriyorlardı.

Yolların güvenliği, bakımı ve muhafazasından sorumlu derbençiler ve bazı derbentçi köyleri 
vergiden muaf tutulmuşlardı.65 II. Mehmed tarafından, “derbend bekleyen yirmi nefer kâfire” 
verilmiş bulunan ve anlaşıldığına göre II. Murad tarafından verilen vergi muafiyetlerini onaylayan 11 
Cemâziye’l-âhir 869/17 Mayıs 1456 tarihli bir belge bilinmektedir. Niğbolu içinde oturan Hristiyan 
reâya “yolların ve Niğbolu Kalesi hisar-peçesinin tamirine” karşılık,66 Silistre sancağının Latakova ve 
Manastır köylerinin halkı ise geçiti muhafaza ettikleri için avârız-ı dîvâniyye ve tekâlif-i örfiyyeden 
muaftılar.67 Silistre Kânunnâmesi de “muhafazât-ı derbend idenlerin” avârız-ı dîvâniyyeden muaf 
olduklarını ifade eder.68 Malatya sancağının Sürgi ve Erkenek köylerinin halkı derbendi temiz tutmaları 
ve kış günleri gelip geçeni iletmeleri karşılığı avârız-ı dîvâniyyeden muaftılar.69 

Su künklerini ve sarnıçlarını inşâ etmek, kanalları temiz tutmak ve gereken onarımları yapmakla 
yükümlü olan suyolcular bu hizmetlerine karşılık avârız-ı dîvâniyye ve tekâlif-i örfiyyeden muaftılar. 
Söz konusu vergilerden bazı bölgelerde bir köyde sadece suyolcu görevi verilenler muaf olurken, bazı 
bölgelerde bütün köy halkı muaf tutuluyordu. Selanik yakınındaki künk ve kanalların bakımı Novosil 
isimli köyün halkına,70 İstanbul’a su taşıyan Kağıthâne suyolları on köyün sorumluluğuna verilmişti.71 
Eskişehir’de değirmenlerin kullandığı suyun başka tarafa akmasına yol açacak bitki ve toprak gibi 
şeylerin suyun akış mecrâsını değiştirmemesi için suyollarını bekleyenler avârız-ı dîvâniyye ve 
tekâlif-i örfiyyeden muaftılar.72 Suyolcular bazı yerlerde vergilerin dışında angaryalardan da muaf 
tutulmuşlardı.73 

Madenler ve tuzlalarda çalışan ve oraları koruyan kişilerle, çeltikciler de kimi vergilerden 
muaftılar. Tuzcu ve çeltikcilere avârız-ı dîvâniyyeden daima bağışıklık verilirken,74 bazı bölgelerde 
çeltikciler avârız dışında tekâlif-i örfiyye ile resm-i hâne, resm-i ganem gibi vergilerden de muaf 
tutulmuşlardı.75 Gümüşhane ve civarındaki köylerde yaşayan halk, gümüş madenlerinde madenci, 
kömürcü, tomrukcu, ahenger ve derbentçi olarak çalıştıkları için tekâlif-i örfiyye ve avârız-ı dîvâniyye 
vergilerinden muaftı.76 Karahisâr-ı Şarki sancağındaki madenciler de şap madeninde çalışmaları 
karşılığı cizye, tekâlif-i örfiyye ve avârız-ı divâniyye vergileri ile çeşitli yükümlülüklerden muaf 
tutulmuşlardı. Bu sayede gayrimüslim nüfus madenci köyler etrafında toplanmış ve maden ocağı için 
gerekli olan işgücü temin edilmişti.77 Silistre’de Ivrace köyü halkı madenin masraflarını karşıladıkları 
için avârız-ı dîvâniyyeden muaftılar.78 Tuzlalarda çalışan tuzculara genellikle tekâlif-i örfiyyeden ve 

64 Bu meslekler hakkında bkz. Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Şehircilik ve Ulaşım Üzerine Araştırmalar, (der. Salih Özbaran), 
İzmir, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1984; Selda Kılıç, “Su Yolları ve Su-Yolcu Esnafına Dair Bazı Tespitler”, Tarih Araştırmaları 
Dergisi, C. XXIII, Sayı 36, 2004, ss. 175-188; Abdullah Martal, “XVI. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Su-Yolculuk”, Belleten, C. LII, Sayı 
205, 1988, ss. 1585-1653.
65 Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Derbend Teşkilatı, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1967, ss. 38, 
50-51.
66 BOA. MD. No. 35, s. 393.
67 BOA. Silistre TTD No. 452.
68 Kanunnâme-i Livâ-i Silistre’den Barkan, a.g.e. s. 276.
69 Kanunî Devri Malatya Tahrir Defteri (1560), haz. Refet Yinanç-Mesut Elibüyük, Ankara, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 1983, 
s. 505, 510.  
70 BOA. MAD. No. 2775, s. 66.
71 BOA. MD. No. 25, s. 10.
72 BOA. Kepeci Tasnifi Mevkûfat Kalemi Defteri No.1518, 18 b’den Kazıcı, a.g.e. s. 233.
73 BOA. Kepeci Tasnifi Mevkûfat Kalemi Defteri No.4722, s. 10.
74 Kanunnâme-i Livâ-i Silistre’den Barkan, a.g.e. s. 275.
75 Özer Livası Kanunnâmesi’nden Barkan, a.g.e. s. 228.
76 Ahmet Refik, Osmanlı Devrinde Türkiye Madenleri (967-1200), İstanbul, Devlet Matbaası, 1931, s. 27. [981/1573 tarihli 44 numaralı 
belge], s. 36. [1146/1733 tarihli 53 numaralı belge].
77 Fatma Acun, “Osmanlı İdari Öncelikleri: Karahisar-ı Şarkî Sancağında Gelir Artırımı Örneği”,  Uluslararası Kuruluşunun 700. 
Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi, 7-9 Nisan 1999 Konya, Konya, Selçuk Üniversitesi Yayınları, 2000, s. 680.
78 BOA. Silistre TTD No. 452.

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~facun/Osmanli_idari_oncelikleri.pdf
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bütün avârız-ı dîvâniyye vergilerinden muafiyet verilmişti.79 Ayrıca diğer reâyanın ödemekte olduğu 
bazı vergilerden de indirim yapılıyordu. Menteşe’de Beçin tuzlasında çalışan köylüler resm-i çifti 3 
akça olarak ödüyor, bennak ve kara vergilerini ise ödemiyorlardı.80 Silistre’ye bağlı Tekfur köyündeki 
tuzlada çalışanlar ispençe vergisini 12 akça ödüyorlardı. Oysa bu vergi diğer köylülerden 25 akça 
olarak tahsil ediliyordu.81

Hem iskân hem de köprücülük hizmeti karşılığı verilen ilk vergi muafiyeti 1328 yılındadır. İzmit’i 
fethe giderken Sakarya nehri üstünde yer alan köprünün çökmesi ve tamire muhtaç durumda olması 
yüzünden bir süre beklemek zorunda kalan Orhan Gazi, 100 haneden fazla bir obayı köprü civarına 
iskân edip bir köy kurdu ve köy halkını köprünün tamir ve muhafazası karşılığında her türlü vergiden 
muaf tuttu.82 1428 yılında Ergene nehri üzerinde bir köprü yaptıran II. Murad, köprünün her iki tarafını 
imâr ederek bir köy kurdu. Cami, han, hamam ve imârethaneden oluşan bir külliye yaptırdığı bu köyün 
halkını, köprünün tamir ve muhafazasına karşılık bütün vergilerden muaf tuttu.83

Bazı şehir ve kasabaların halkı çeşitli nedenlerle vergi bağışıklığına kavuşabilirlerdi. Manisa, bu 
şehirde sancakbeyliği yapan III. Murad’ın saltanatı zamanında avârız-ı dîvâniyyeden muaf tutulmuş 
ve padişah tarafından şehir halkına muafiyet fermânı verilmişti.84Ayasuluk (Selçuk) kasabası halkı 
“ücrâ yerde ve kıyısında ihtiyatlı mahalde” oturdukları için avârız-ı dîvâniyyeden muaftılar.85 Seyid 
Gazi kazâsı halkı menzil masrafı olan 49.248 kuruşu karşılamak şartıyla avârız-ı dîvâniyyeden muaf 
tutulmuşlardı.86

Sosyo-ekonomik sebeplerle Macaristan ve Gürcistan gibi sınır bölgelerinde yer alan sancaklarda 
yaşayan zanaatkâr ve köylülere de bazı muafiyetler verilmişti. Toprakları taşlık ve tarıma elverişsiz 
olan Gürcistan eyâletinde köylüler resm-i çift, resm-i nim, resm-i dönüm gibi arazi vergilerinden 
muaftı.87 Köylülerin ürettiklerini, şehir ve kasabalarda yaşayan zanaatkârların imal ettiklerini alıcılara 
sattıkları pazar ve panayırlarda satılan mallardan bâc-ı bazâr vergisi alınır, anılan vergi doğrudan 
hazineye gelir kaydedilirdi. Bâc-ı bazâr vergisinden muaf tutulan satışlar da vardı. Budin, Estegon, 
Seçen, Uyvar, Hatvan, Filek, Novigrad ve Segedin şehirlerinde faaliyet gösteren çanak-çömlek, testi, 
kap-kacak imalâtçılarının yaptıkları ve aynı şehirde sattıkları eşyalar vergiden muaftı.88 Köylülerin 
sırtlarında ve başları üzerinde pazara getirerek sattıkları tavuk, peynir, süt, yoğurt ve meyveden vergi 
alınmazdı. Köylüler ve şehir sâkinlerinin bağ ve bahçelerinin ürünlerini köylerinde ve evlerinde 
satmaları hâlinde bu ürünler, bâc-ı bazârdan muaftı.89 Pazarı olmayan köylerde satılan ürünler için de 
bâc vergisi ödenmezdi. 

Sonuç
XV.-XVIII. yüzyıllarda vergilendirmenin amacı öncelikle askerî harcamaları karşılamaktı. Vergi, 

günümüzde olduğu gibi bir maliye politikası aracı değildi. Osmanlılar vergi muafiyetlerini söz konusu 
harcamaları azaltacak ve toplumsal çatışmalara engel olacak şekilde kullanmaya gayret ettiler. Osmanlı 
devlet düzeninde,  hukukî ve malî yapısında vergi muafiyeti hem siyasî hem de malî ve ekonomik 
olarak önemli işlevlere sahipti. Muafiyet, yönetenler ve yönetilenler arasındaki ayrımı açık şekilde 
ortaya koymakta, yönetenlere çeşitli maddî imtiyazlar ve destekler vermekteydi. Ancak, şunu gözden 
uzak tutmamak lazımdır ki bu imtiyazlar, verildiği kişinin ölümü ile sona eriyor varislerine intikal 

79 Tuzcular hakkında bkz. Lütfi Güçer, “XVI.-XVII. Asırlarda Tuz İnhisarı ve Tuzlaların İşletme Nizamı”,  İFM, C. XXIII, Sayı 1-2, 1963, ss. 
101-vd.
80 BOA. Menteşe TTD No. 110. s. 71 b.
81 TKGM Silistre TTD No. 83, s. 320.
82 Hoca Sa’deddin Efendi, Tâcü’t-Tevârih, İstanbul, Matba’a-i Âmire, 1279 (1863), C. I, s. 35; Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah, Camiü’d-
Düvel. Osmanlı Tarihi (1299–1481), yay. Ahmet Ağırakça, İstanbul, İnsan Yayınları, 1995, s. 91.
83Âşık Paşa-zâde Ahmed Aşıkî, Tevârih-i Âl-i Osman, yay. H. Nihal Atsız, İstanbul, Türkiye Yayınevi, 1949, s. 171; Müneccimbaşı, a.g.e. s. 201.
84 Çağatay Uluçay, XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, İstanbul, Berksoy Basımevi, 1955, s. 41, 93. 
85 BOA. Ayasuluk TTD No.285.
86 BOA. MAD. No. 4034, s. 52.
87 Gürcistan Kanunnâmesi’nden Barkan, a.g.e. s. 197.
88 Kanunnâme-i Reayây-i Budun ve Livâ-i Estergon ve Livâ-i Hatvan ve Livâ-i Novigrad’dan Barkan, a.g.e. s. 301.
89 Kanun-ı Hukuk ve Rüsûm-ı Livâ-i Serim’den Barkan, a.g.e. s. 312.

etmiyordu. Reâyanın mal varlıkları miras yolu ile varislerine intikâl ederken, ilmiyye sınıfı dışındaki 
yöneticilerin mal varlıkları vefatlarından sonra hazineye geçiyordu. Dolayısı ile Batı’da olduğu gibi 
feodal imtiyazlardan kaynaklanan bir sermaye birikimi teşekkülü söz konusu değildi. 

Müslüman ve gayrımüslim din adamlarının vergiden muaf tutulması suretiyle devlet, halkın 
günlük hayatının din etrafında şekillendiği bir çağ ve toplumda, halk üzerinde büyük etkisi bulunan 
bu kişilere malî destek sağlıyordu. Macarların ve Slavların yaşadığı topraklardaki yerel nahiye ve köy 
yöneticilerinin muafiyeti de halk üzerinde sözü geçen ve Osmanlı yönetiminin temsilcisi durumunda 
bulunan bu kişilerin gücünü ve etkinliğini artırıyordu.

Yeni fethedilen, nüfusu az olan ya da yıllarca süren savaşlardan zarar gören yerlere iskân 
edilenlere vergi muafiyeti vererek söz konusu bölgelerin nüfusunun artması ve tarım alanlarının 
işlenmesi amaçlanıyor, mal varlıklarını geride bırakarak Osmanlı topraklarına sığınan insanlara 
muafiyet verilmek sureti ile bu insanlara durumlarını düzeltene kadar destek sağlanmış oluyordu. 

Ordunun ve şehirlerin beslenmesi için önemli olan pirinci yetiştiren çeltikcilerin, insanların 
ve hayvanların beslenmesinde ve deri endüstrisinde kullanılan tuzu üreten tuzcuların, silah ve 
çeşitli eşyaların yapılmasında kullanılan madenleri çıkaran madencilerin, ordu için gerekli barutun 
hammaddesi olan güherçileyi çıkaranların, saray tarafından tüketilen av kuşlarını yetiştirenlerin 
vergiden muaf tutulması yolu ile devlet söz konusu üretimleri teşvik ediyor ve istihdam sağlıyordu. 

Verimsiz ve tarıma elverişsiz topraklarda yaşayan köylülerin arazi vergilerinden muaf tutulması, 
küçük köylülerin şehirlere getirip sattıkları ürünlerinden ya da köy pazarlarında yapılan alım satımdan 
vergi alınmaması sayesinde devlet, belgelerin dili ile “reâya fukarası”na maddî katkı sağlıyor, ayrıca 
kıtlıkların ve düşük verimin sıkça görüldüğü bir çağda şehirlerin iaşesine destek veriyordu. Şehirlerdeki 
zanaatkârların ürettikleri ve aynı şehirde sattıkları mallar vergiden muaf tutularak, yerel üretimin 
korunmasına gayret ediliyordu. XIX. yüzyıla kadar Avrupa’dakinin tersine vergilerden kaynaklanan 
halk hareketleri ve ayaklanmaların sık görülmemesi Osmanlı vergi sisteminin, maliye bürokrasisi 
tarafından iyi düzenlendiğini göstermektedir. Günümüzün önemli Osmanlı tarihçilerinden ABD’li 
Prof Dr. Heat Lowry’nin bir mülakatta söylediği şu cümle anlamlı ve gerçekçidir. “Osmanlıları 600 
sene ayakta tutan vergi sistemidir.”90

90  (Çevrimiçi) ‘Osmanlılar’ı 600 Yıl Ayakta Tutan Vergi Sistemi ve Adalettir’ http://www.dilbilimi.net/lowry_osmanli adaleti.pdf  (15.12.2011)

http://www.dilbilimi.net/lowry_osmanli adaleti.pdf
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ÖZ

Bu bildiride, öncelikle dijitalleştirme, kültürel miras, kültürel dolaşım gibi temel kavramlar 
açıklanmakta ve Avrupa Dijital Kütüphanesi (EUROPEANA) tanıtılmaktadır. Daha sonra 
EUROPEANA’nın Türkiye’nin kültür mirasının uluslar arası dolaşımı açısından sunduğu 

olanaklar tartışılmakta ve Türkiye’de dijitalleştirme sorunlarına değinilmektedir. Çalışma sonunda 
Türkiye’deki Tapu Arşivlerine yönelik olarak kültürel mirasın dijitalleştirilmesi süreci için önerilerde 
bulunulmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Dijitalleştirme, kültürel miras, EUROPEANA, Türkiye.
GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin son birkaç on yıldaki hızlı değişiminin en çok yansıdığı bilgi ve 

hizmet alanlarından birisi bilgi yönetimi olmuştur. Bilginin gerek üretim, gerek korunma ve gerekse 
erişim olanakları geçmişle kıyaslanamayacak kadar artmıştır. Bilginin basılı ortamdan elektronik 
ortama geçişi bilgi yönetimi sürecinin her aşamasını, tüm işlem, teknik ve hizmetlerini etkilemiştir. 
Bilgi artık elektronik ortama dayalı olarak üretilmekte, bu ortamda saklanmakta ve yine elektronik 
iletişim araçları ile paylaşılmaktadır. Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirdiği bazı dezavantajlara 
karşın yarattığı olanaklar yaşadığımız döneme “Bilgi Toplumu” denmesine neden olacak kadar önemli 
kabul edilmektedir.

Dijitalleştirme yukarıda sözü edilen teknolojik gelişmeler içinde son dönemde en çok öne çıkan 
olgulardan birisi olmuştur. Bilgi kaynaklarının ve dolayısıyla bilginin korunması, depolanması, 
düzenlenmesi, erişimi ve paylaşımında basılı ortamdaki bilginin elektronik ortama uluslar arası 
standartlara dayalı biçimde tanımlanarak aktarılması anlamına gelen dijitalleştirme toplumların temel 
bellek kurumlarından olan arşivleri de yakından ilgilendiren bir süreçtir.

Kültürel miras toplumların geçmişleri, insanlıktan kalan ya da insanlığa ait maddi ve manevi 
ürünlerin tümü demektir. UNESCO kültürel miras kavramının kültür politikaları için “köşe taşı” 
olduğuna dikkat çeker. Geleceğin geçmiş üzerinden kurulabileceği, aynı anlama gelmek üzere, eski 

Prof. Dr. Bülent YILMAZ 
Hacettepe Üniversitesi /TÜRKİYE

TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜREL MİRASIN DİJİTALLEŞTİRME ARACILIĞIYLA 
ULUSLARARASI DOLAŞIMI VE AVRUPA DİJİTAL KÜTÜPHANESİ 

(EUROPEANA)



850 851

KONGRE BİLDİRİLERİ

Arşiv Dairesi BaşkanlığıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

bilgi olmadan yeni bilginin üretilemeyeceği gerçeği kültürel mirasın korunma ve erişim boyutlarında 
ciddi olarak düşünülmesi gerektiğini ortaya koyar. Bir başka deyişle, kültürel miras mutlaka korunmalı 
ve aynı zamanda paylaşılmalıdır. Her ülkenin kültürel mirası hem kendi ulusunun hem de insanlığın 
ortak malıdır. 

Arşivler de kültürel bellek kurumları arasında sayılan ve hatta başında gelen kuruluşlardır. Bu 
kurumların, sahip oldukları kültürel miras ürünlerini bilgi ve iletişim teknolojilerinin yeniliklerini 
kullanarak tanımlamaları, korumaya almaları ve paylaşmaları gerekmektedir. Özellikle orta ve uzun 
vadeli programlarında kurumları ile ilgili dijitalleştirme sürecine mutlaka yer vermelidirler.

Son birkaç yıldır kültürel mirasın uluslar arası dolaşımı/paylaşımı ile ilgili olarak sıkça anılan 
kurumların başında Avrupa Dijital Kütüphanesi EUROPEANA gelmektedir. Dünyanın en büyük 
dijital kütüphanesi olan bu platform kültürel dolaşımın uluslararasılaşmasında çok ciddi bir platform 
durumuna gelmiştir. EUROPEANA üzerinden üstveri (metada) kayıtları aracılığıyla paylaşılan 
kültürel miras ürünlerinin, örneğin uygun görülen tapu kayıtları Türkiye’nin kültürel zenginliğinin ve 
kimliğinin tanınmasına önemli ölçüde katkılar sağlayacaktır.

Bu bildiride, öncelikle dijitalleştirme, kültürel miras, kültürel dolaşım gibi temel kavramlar 
açıklanacak ve EUROPEANA tanıtılacaktır. Daha sonra EUROPEANA’nın Türkiye’nin kültür mirası 
açısından sunduğu olanaklar tartışılacak ve bazı önerilerde bulunulacaktır.

Temel Kavramlar ve EUROPEANA
Dijitalleştirme, kâğıt belge, fotoğraf ya da grafik malzemeler gibi fiziksel ya da analog materyallerin 

elektronik ortama ya da elektronik ortamda depolanan görüntülere (imajlara) dönüştürtmesi işlemi olarak 
tanımlanmaktadır.1 Dijitalleştirme elektronik sistemlerce algılanamayan yapılandırılmamış ortamdaki 
bilginin elektronik ortamca algılanabilecek yapılandırılmış biçime çevrilmesidir.2  Günümüzde dijital 
ortamda üretilmiş içerik hızla artmakla birlikte dijitalleştirme pek çok kurumunun öncelikli gündem 
maddesi arasında yer almaktadır. Öte yandan dijitalleştirme gereksinimi duyulan basılı materyallerin 
dijitalleştirilmesi, tanımlanması ve yönetimi çok yönlü yaklaşımları gerektirmektedir.  Dijital içeriğin 
yönetimi geleneksel lineer tanımların ötesinde yeni yaklaşımları gerektirmektedir. Örneğin dijital 
ortamda içeriğin oluşturulması ya da  düzenlenmesi, yetkilendirilmesi ve yayımı farklı uzmanlıkların 
bir araya gelmesini gerektirmektedir. Yeni ortamlarda zaman ve mekandan bağımız olarak  yeni veri 
girişi, düzenlenmesi, saklama ya da güvenlik koşulların tanımlanması mümkün olabilmektedir. 

ECM (Electronic Content Management) kapsamında dijitalleştirme uygulamaları ya da dijital 
ortamda üretilen içeriğin yönetimine dönük stratejiler, araçlar, işlemler ve yetenekler günümüzde bilgi 
profesyonellerinin uzmanlaşması gereken temel  alanlardan birini oluşturmaktadır.3

Dijitalleştirmenin başlıca amaç ve/veya hedefleri şöyle sıralanabilir:
• Ulusal kültürel mirasın kayıt altına alınması ve korunması;
• Basılı ortamda tek kopya olarak üretilen bilgi kaynaklarının yedeklenmesi;
• Tek kopya kaynaklara çoklu erişiminin sağlanması;
• Kağıt belge ve depolama maliyetinin azaltılması;
• Kurumsal İçerik Yönetimi Çözümlerinin uygulanması;
Arşivsel koruma sağlanması;
	Dijital nesnenin bütünlüğünün korunması ve değişen teknoloji karşısında kaynakların gösterim, 

erişim ve kullanımının sağlanması;

1  ARMS: United Nations Archives and Records Management Section. (2006). Guideline on records digitisation. http://archives.un.org/
unarms/en/unrecordsmgmt/unrecordsresources/guideline%20on%20records%20digitisation.htm  26.9.2012 tarihinde erişildi.
2 O. Y. Rieger. (2008). Preservation in the age of large-scale digitization. Washington, D.C.: Council on Library and Information Resources. 
26.9.2012 tarihinde http://www.clir.org/pubs/reports/pub141/pub141.pdf  adresinden erişildi.
3 S. Nordheim ve T.Päivärinta. (2006). Implementing enterprise content management: From evolution through strategy to contradictions out-
of-the-box. European Journal of Information Systems, 15 (6), 648-662.
H. A. Smith ve J. D. McKeen. (2003). Developments in practice VIII: Enterprise content management. Communications of the AIS, 11 (33). 
647-659. 

	Eski bilgisayar sistemlerinin gelecekte kullanılacak olan bilgisayar sistemleri üzerinde 
çalıştırılmasının sağlanması;

	Kütüphane, arşiv ve müzelerin raflarında veya depolarında kullanıcıya ulaşamayan milyonlarca 
kitabın kullanıma sunulması.4 
Yukarıda sıralanan hedeflerin dijitalleştirmenin başlıca iki temel işlevine işaret ettiği söylenebilir. 

Bunlar kültürel mirasın korunması/yaşatımı (preservation/protecting) ve erişimdir. Dijitalleştirme 
kavramını bu iki temel boyut üzerinden düşünmek yanlış olmayacaktır. 

Kuşkusuz, bilginin yönetimine son yıllarda giren “Elektronik İçerik Yönetimi” ya da “Elektronik 
Belge Yönetimi” gerçeğini de gözden kaçırmamak, çok büyük bilgi yığınlarını yönetmede bu çağdaş 
sistemlere yönelmek önemlidir. Dijitalleştirme bu sistemlerin yaşama geçirilmesinde giderek zorunlu 
duruma gelmektedir. Bir başka deyişle, kurumsal arşivinizi yani kurumsal bilginizi ve belgelerinizi 
yönetmede dijitalleştirme teknolojik bir zorunluluk niteliği göstermektedir.

Çalışmanın bir diğer kavramı “kültürel miras”tır. Evrensel anlamıyla kültürel miras insanlığa 
ait ve halen erişilebilen bütün maddi ve manevi ürünlerdir. Kültürel miras, UNESCO’nun artistik 
ve sembolik ürünler olarak da sınıflandırdığı, insan elinden çıkmış ve bugüne gelmiş kalıntılardır. 
UNESCO, kültürel miras kavramının kültür politikaları için “köşe taşı” olduğuna dikkat çeker.5 Bir 
ülkenin ya da toplumun kültürel geçmişi onun toplumsal/kültürel kimliğini oluşturur ve yansıtır. 
Toplumsal kimliği zayıf ülkelerin insani gelişme için güçlü bir temelden yoksun kalacağı söylenebilir. 

Avrupa Dijital Kütüphanesi EUROPEANA, halen dijital materyallerin üstveri tanımlama 
bilgilerini,  imajlarını ve özgün materyale ulaşımı sağlayan bağlantılarını sunduğu dünyanın en büyük 
dijital kütüphanesidir. Avrupa kültürel mirasına tek bir noktadan erişim sağlamak amacı ile oluşturulan 
Europeana’nın politik vizyonu Avrupa Birliği Konseyi tarafından şu şekilde belirtilmiştir:

Avrupa’nın dijital kültürel materyalleri (kitaplar, gazeteler, fotoğraflar, filmler ve görsel-işitsel 
eserler, arşiv belgeleri, müze materyalleri, mimari ve arkeolojik miras vb.) için çevrimiçi ortak çok dilli 
bir erişim noktası olan Avrupa dijital kütüphanesi Europeana’nın oluşturulması üye ülkelerin kültürel 
mirasını vitrine çıkarmak ve bu mirasa herkesin erişimini sağlamak için mükemmel bir fırsat sağlar. 
Daha genel olarak, üye ülkelerin kültürel materyallerinin dijitalleştirilmesi, çevrimiçi erişilebilirlik ve 
dijital koruma; kültürel mirasa dikkat çekmek, içerik oluşturulmasına ilham vermek ve yeni çevrimiçi 
hizmetlerin oluşmasını teşvik etmek için gereklidir, bunlar kültüre ve bilgiye demokratik erişime, bilgi 
toplumunun ve bilgi temelli ekonominin gelişmesine yardım eder.6 

Europeana, aralarında British Library, Rijksmuseum, Musée du Louvre gibi ünlü kütüphane, 
müze, arşiv ve galerilerin de bulunduğu Avrupa’daki 33 ülke ve 2200’ün üzerinde farklı kurumdan 
sağlanan 23 530 146 dijital objeye erişim sağlamaktadır.7 Objeler; metin (kitap, gazete, mektup, günlük, 
arşiv belgeleri), görüntü (resim, çizim, fotoğraf, tablo, harita, müze objelerinin fotoğrafları), video 
(film, belgesel, TV yayını) ve ses (müzik; kasetten, disklerden ya da radyo yayınlarından gelen ses 
kayıtları vb.) şeklinde sınıflandırılmıştır. Europeana’ya veri aktaran ülkelerin başında Fransa (%16), 
Almanya (%15), İsveç (%10) ve İtalya (%9) gelmektedir. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Amerika, Asya 
ve Avustralya’dan farklı bilgi ihtiyacı olan ve farklı dilleri konuşan bir kullanıcı kitlesine sahiptir.  
Europeana kullanıcılarına 29 farklı dilde hazırlanmış bir web arayüzü ile hizmet sağlamaktadır. 
Hacettepe Üniversitesi kaynaklı AB Projesi AccessIT ile Türkçenin de bu diller arasında yer alması 
sağlanmıştır. Europeana’nın içerik, kullanıcı, arayüz, tanıtım vb. gibi farklı açılardan geliştirilmesi 
amacı ile Avrupa Birliği destekli uluslararası pek çok proje yapılmıştır ve yapılmaya da devam 
etmektedir.8

4  Bülent Yılmaz. (2011). Dijital Kütüphane Becerileri Konusunda Türkiye’de Durum: AccessIT Projesi Çerçevesinde Bir Değerlendirme 
Türk Kütüphaneciliği 25, 1, 117-123. 
5 http://cif.icomos.org/pdf_docs/Documents%20on%20line/ Heritage%20definitions.pdf
6  EUR-Lex: Access to European Union Law. (2008). 25 Eylül 2012 tarihinde http://eur-lex.europa.eu/Lex UriServ/LexUriServ.do?uri=CEL
EX:52008XG1213%2804%29:EN:NOT  adresinden erişildi.
7 26 Eylül 2012 tarihinde http://www.europeana.eu/portal adresinden alınmıştır.
8 Europeana: Think Culture. (2012). 25 Eylül 2012 tarihinde http://www.europeana.eu  adresinden erişildi.

http://archives.un.org/unarms/en/unrecordsmgmt/unrecordsresources/guideline on records digitisation.htm
http://archives.un.org/unarms/en/unrecordsmgmt/unrecordsresources/guideline on records digitisation.htm
http://www.clir.org/pubs/reports/pub141/pub141.pdf
http://cif.icomos.org/pdf_docs/Documents on line/ Heritage definitions.pdf
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.europeana.eu
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Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi ve EUROPEANA
Kültürel mirasın dijitalleştirilmesi felsefi, toplumsal, kültürel, ekonomik ve yönetimsel yönleri 

ve teknolojik ortamda kültürel mirasın yönetiminin sonuçlarını kapsayan dinamik ve gelişen 
disiplinlerarası bir alanı anlatmaktadır.9 

Kültürel mirasın dijitalleştirilmesi, üzerinde çok sayıda proje ve yatırım yapılan alanlardan birisidir. 
Avrupa Birliği, Bilgi Toplumu Teknolojileri (Information Society Technologies) proğramı altında 
dijitalleştirme ile ilgili birçok projeyi desteklemektedir. CALIMERA (Cultural Applications: Local 
Institutions Mediating Electronic Resources), COINE (Cultural Objects in Networked Environments), 
ERPANET (Electronic Resources Preservation and Access Network) ve NEDLIB (Networked 
European Digital Library) kültürel mirası korumak ve ağ üzerinden erişilebilir kılmak için geliştirilen 
bu projelerden sadece birkaçıdır.10 Konuyla ilgili projelerden bir başka proje ise Minerva’dır. Bilimsel 
ve kültürel içeriğin dijitalleştirilmesinde gerçekleştirilen etkinlikleri tartışmak, ilişkilendirmek ve 
uyumlu hale getirmek için üye ülkelerin bakanlıklarının bir ağını oluşturmayı amaçlayan bu projede 
dijitalleştirme, üstveri, uzun vadeli erişilebilirlik ve koruma için üzerinde anlaşılmış ortak bir Avrupa 
platformu oluşturmak, öneriler sunmak, rehber hazırlamak temel hedefler olarak dile getirilmektedir.11 

Türkiye, EUROPEANA’ya AccessIT Projesi ile katkı vermiştir. AccessIT Projesi, AB Eğitim 
ve Kültür Programı altında kabul edilen ve Mayıs 2009 - Nisan 2011 tarihlerini kapsayan bir 
Avrupa Birliği projesidir. Projenin temel amacı Türkiye, Yunanistan ve Sırbistan’dan kültürel miras 
kapsamındaki belirli miktardaki kaynağı dijitalleştirerek Europeana’ya aktarmak ve bunun için gerekli 
eğitim alt yapısını sağlamaktır. Proje ile işbirliği yapan ülkelerde dijitalleştirme için bir kapasite 
yaratmak/var olan kapasiteyi geliştirmek, ulusal kültürel çalışmaların AB’deki dolaşımını Europeana 
ile ortaklıklar yoluyla artırmak hedeflenmektedir. Hacettepe Üniversitesinin Türkiye adına yürütücü 
ortak yer aldığı bu projenin diğer ortakları arasında; İngiltere’den MDR Partner, Yunanistan’dan 
Veria Halk Kütüphanesi, Polonya’dan Instytut Chemii Bıoorganıcznej ve Sırbistan’dan Belgrad Şehir 
Kütüphanesi bulunmaktadır. Türkiye’nin proje kapsamındaki başlıca sorumlulukları; Europeana’ya 
kültür kapsamında Türkiye adresli dijitalleştirilmiş 50.000 kaydın aktarılması ve Türkiye’de en az 
590 kütüphane, arşiv, müze çalışanına “dijitalleştirme”, “dijital içerik yönetimi” ve “Europeana” 
konularını kapsayan uzaktan eğitim verilmesiydi. 

Projede kayıt paylaşma konusunda olumlu yanıt veren Milli Kütüphane ve Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü ile protokol imzalanmış ve protokoller çerçevesinde bu iki kuruma ait (48 000’i Milli 
Kütüphane’ye ait olmak üzere) yaklaşık 50 000 kayıt EUROPEANA üzerinden erişime açılmıştır. 
Daha sonra 10 Ocak–6 Mart 2011 tarihleri arasında 805 katılımcıya dijitalleştirme konusunda uzaktan 
eğitim verilmiştir. Türkiye’de ilk kez bu kadar yüksek sayıda katılımcıya uzaktan eğitim ile söz edilen 
konuda eğitim verilmiştir. Bu eğitimin talep eden kuruluşlara kurumsal düzeyde verilme olanağı halen 
bulunmaktadır.12 

Türkiye’de kütüphane, arşiv ve müze gibi bellek kuruluşlarına ilişkin olarak dijitalleştirme 
sorunlarını kısaca şöyle sıralayabiliriz: 
1. Türkiye’de dijitalleştirme konusunda hem genelde hem de bu alanda ulusal bir politika 

bulunmamaktadır.
2. Türkiye’de dijitalleştirme çabalarına yol gösterecek, cesaretlendirecek, eşgüdüm sağlayacak ve 

standartlar oluşturacak öncü/lider bir kuruluş ortaya çıkmamaktadır.
9 Z. Manzuch, I. Huvila, ve T. Aparac-Jelusic. (2005). Digitization of cultural heritage.  L. Kajberg ve L. Lørring (Yay. Haz.), European 
Curriculum Reflections on Library and Science Education s. 37. Copenhagen: Royal School of Library and Information Science.
10 Y.  Tonta. (2008). Libraries and museums  in  the  flat  world:  Are  they  becoming virtual destinations?  Library Collections, Acquisitions 
& Technical Services, 32 (1), 1-9.
11 Minerva EC Website. (2012).26.9.2012 tarihinde http://www.minervaeurope.org/home.htm  adresinden erişildi.
12 B. Yılmaz ve diğerleri. (2012) AccessIT Projesi ve dijitalleştirme uzaktan eğitim programının değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği 26, 
2, 370-390.

3. Türkiye’de, işbirliği ve proje temelli çabalar yerine yalnız başına kurumsal çabaların yoğunlukta 
olduğu ve bunların da uluslar arası platformları kullanamadıkları görülmektedir.

4. Yasal yapı (mevzuat) ve telif hakları ile ilgili sorunlar bulunmaktadır. 5846 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili yasalar çerçevesinde depolama amaçlı bile olsa kütüphanelerin 
dijitalleştirme hakkı bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

5. İşbirliği olanakları konusundaki sorunlar vardır. Bu konuda tüm kurumlar hem genelde hem 
de AB’ye dayalı projeler çerçevesinde işbirliğine isteklidirler. Ancak bir lider ya da eşgüdüm 
kurumuna gereksinim bulunmaktadır. Her kurum dijitalleştirme işini kendi başına halletmeye 
çalışmaktadır.

6. Standartlar konusundaki sorunlar ciddi düzeydedir.13 

Halen, Türkiye’de tek tek kurumların EUROPEANA’ya kayıt aktarma çabaları sürmektedir. 
Ancak bunlar dağınık ve kurumsal kapasiteye bağlı olmaktadır.

 Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi Bağlamında Türkiye’deki Tapu Arşivleri İçin 
Değerlendirme

 Ülkelerin kültürel mirası kurumlar aracılığıyla korunur ve erişime sunulur. Her kurum ve 
kuruluş ülkedeki kültürel mirasın kendi alanına düşen parçasından sorumludur. Kurum olarak ait 
olunan parçanın niteliği önemli değildir. Ancak kültürel miras kavramı söz konusu olduğunda 
kütüphane, arşiv ve müze gibi bellek kuruluşları sorumluluğu artan ve bu sorumluluklarıyla öne çıkan 
kuruluşlar arasındadır. Bu kuruluşlar ülkelerini geçmişi üzerine yükselten, toplumun belleği olarak 
işlev gören kültürel mirası gelişim için kullanıma hazır hale getirirler. Kültürel mirası dijitalleştirmek 
“geçmişe gelecek hakkını vermek”, bunu yaparken de çağdaş teknolojiden yararlanmak anlamına 
gelmektedir. Kurumların kültürel mirası dijitalleştirmesi sahip oldukları kaynakları korumak ve 
erişime sunmak işlevlerini ifade ettiği daha önce de vurgulanmıştı. Yani, kurumlar artık kültürel 
mirası korumak işlevinden çok “yararlandırma” işlevine odaklanmalıdırlar. Ortaçağdaki manastır 
kütüphanelerinde zincirlenen kitaplar örneğinde simgeleşen “kullandırmama” anlayışı gerçekçi ve 
geliştirici değildir. Kuruluşların, sahip oldukları kültürel nitelikli kaynakları dijitalleştirme yoluyla 
yararlanmaya sunmaları bazı temel koşulların sağlanmasına bağlı görünmektedir. Türkiye’deki Tapu 
Arşivleri bağlamında söyleyecek olursak, bunlar;
1. Tapu arşivlerinin yönetsel ve mülkiyet ilişkilerinin yasal olarak düzenlenmesine katkı sağlamak 

yanında Türkiye için birer kültürel bellek kurumu olmaları nedeniyle bu çerçevede de işlevleri ve 
sorumlulukları bulunduğu anlaşılmalı ve kabul edilmelidir. Özellikle, kayıtlara ilişkin olumsuz 
“korumacı yaklaşım” ve “bürokratik refkesler” gözden geçirilmelidir. 

2. “Kültürel miras” kavramı kurumsal düzeyde (yukarıdan aşağıya) doğru ve yeterli biçimde 
algılanmalı ve önemi/işlevleri kabul edilmelidir.

3. Tapu arşivleri için kurumsal düzeyde kısa-orta-uzun vadeli dijitalleştirme politikası/stratejileri 
oluşturulmalıdır.

4. Bu stratejileri oluşturmak ve uygulamaları başlatmak, sürdürmek ve yönetmek için ilgili Genel 
Müdürlük ya da Daire Başkanlığı bünyesinde bir komisyon ya da kurul oluşturulmalıdır.

5. Bu stratejilerin ana bileşenlerinden birisi olarak kurum ve özellikle ilk aşamada tapu arşivleri 
çalışanlarının dijitalleştirme konusundaki eğitim altyapıları oluşturulmalı ve geliştirilmelidir. 

6. Tapu arşivlerinin teknolojik olanakları dijitalleştirmeye uygun duruma getirilmelidir.
7. Tapu arşivlerinde gerçekleştirilen dijitalleştirme çalışmalarında telif hakkı konusu bir sorun alanı 

13 Bülent Yılmaz. (2011). Dijital Kütüphane Becerileri Konusunda Türkiye’de Durum: AccessIT Projesi Çerçevesinde Bir Değerlendirme 
Türk Kütüphaneciliği 25, 1, 117-123; TKD İstanbul Şubesi. (2010). Bilgi Kaynaklarının Sayısallaştırılmasında Standartlar ve İşbirliği 
Çalıştayı Sonuç Bildirgesi. 24 Ekim 2010 tarihinde http://www.istanbulkutuphaneci.org/sites/default/files/SONUC_BILDIRGE SI.pdf  
adresinden erişildi.

http://www.minervaeurope.org/home.htm
http://www.istanbulkutuphaneci.org/sites/default/files/SONUC_BILDIRGE SI.pdf
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olarak gözden kaçırılmamalıdır.
8. Yine, bu kurumlarda gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek dijitalleştirme çalışmalarında uluslararası 

tanımlama standartlar (DublinCore gibi) temelinde kurumsal düzeyde standartlar oluşturulmalı ve 
bunlar yazılı duruma getirilmelidir.

9.  Tapu Arşiv kayıtlarının (uygun görülenlerinin) erişime açık bir veri tabanı, toplu kataloğu 
oluşturulmalı ve geliştirilmelidir.

10. Gerek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve gerekse tapu arşivleri olarak kayıtların bilim ve 
kültür dünyasının ilgi ve bilgisine açılması hedeflenmelidir.

11. Tapu arşivlerinin bir takım ulusal ve uluslararası projelerde yer almalarına çalışılmalıdır.
12. Hem üst düzeyde hem de tapu arşivleri düzeyinde başta bilimsel kurumlar olan üniversiteler ve 

kültürel bellek kurumları ile işlevsel işbirliklerine gidilmelidir.
13. Tapu arşivlerinin EUROPEANA gibi uluslararası dijital platformlara girmesi, bu platformları 

kullanması bakış açısı durumuna getirilmeli ve bu yönde girişimlerde bulunulmalıdır.

Sonuç
İçinde bulunduğumuz dönem bilgi toplumunun yakalanacağı ya da kaçırılacağı bir kesiti ifade 

etmektedir. Tıpkı matbaanın kullanılmasında yaşandığı gibi değişime, yeniliğe, gelişmeye uyum 
sağlayamamak, onu kaçırmak toplumsal ve tarihsel olarak bir ülkeye bir-iki yüzyıla ve “tarihte yerini 
şaşırmaya” mal olmaktadır. Bunun sorumluluğu ne kişisel ne de kurumsal düzeyde taşınabilir. Geleceği 
kestirebilen, ona hazırlanan ve değişime uyum sağlayan toplumların varlıklarını güçlendirerek 
sürdüreceği açıktır. 
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ÖZ: 

Hızla gelişen bilgi teknolojisi birçok alanda olduğu gibi belge yönetimi hizmetlerini de 
olumlu yönde etkilemiştir. Bugün kütüphaneler, araştırma merkezleri ve arşivler kullanıcı 
eğitiminden güvenliğe, bilgi ve belge hizmetinin duyurulmasından belge yayınına kadar çok 

çeşitli faaliyetlerde bu teknolojiden yararlanmaktadır. Bunlar içerisinde ön plana çıkanlar ise elektronik 
belge yönetimi uygulamaları ile bilgi kaynaklarının sayısallaştırılmasıdır. Buradaki amaç, kurumsal 
bilgiyi kontrol altında alıp hızlı bir şekilde yönetebilmektir. Ancak, kamu kurumlarının elektronik 
belge yönetimi uygulamalarına geçebilmek için gerçekleştirdikleri projelerde problemler yaşandığı 
görülmüştür. Problemlerin kaynağını belirleyebilmek için bu araştırmada elektronik belge yönetimi 
ve sayısallaştırma projelerine ait teknik şartnameler incelenmiştir. Özellikle uygulama sırasında ortaya 
çıkan aksaklıkların ihale şartnamesiyle ilişkisinin olup olmadığı değerlendirilmiştir. Problemlerin, 
uygulama programının yetersizliği, danışman hizmeti alınmaması, standartlara uyumsuzluk, pilot 
uygulama yapılmaması gibi nedenlerden kaynaklanabileceği görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Elektronik belge yönetimi; Arşiv; Sayısallaştırma; Teknik şartname. 
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THE TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE PROBLEMS FACED IN THE 
ELECTRONIC RECORD MANAGEMENT AND DIGITIZATION PRACTICES BEING 
CARRIED OUT IN PUBLIC ADMINISTRATIONS: A CONTRASTIVE STUDY OVER THE 
TECHNICAL BID REQUIREMENTS OF ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY, 
ÇAYKUR AND MUNICIPALITY OF ESENLER

ABSTRACT: 
Information technology has had a positive impact on a wide variety of fields, including record 

management services. Today, administrations and establishments, libraries, research centers and 
archives are making use of this technology in various activities from user training to security measures 
and publication of information and record management services. Among these, practices of electronic 
record management and digitization of information resources are of greater prominence. The purpose 
here is to take under control the institutional information and manage it as effectively and rapidly as 
possible. Nevertheless, it has been seen that a number of problems were encountered in realizing the 
projects to adapt electronic record management practices. In this study; so as to determine the source of 
the problem, technical specifications of electronic record management and digitization projects were 
examined. The study particularly seeks to reveal whether the problems arising during practice have 
any relationship with the bid requirements. The problems were seen to result from the insufficiency 
of the program in practice, the lack of an advisory service, incompatibility with the standards, and the 
lack of a pilot study. 

Key words: Electronic record management; Archives; Digitization; Technical specifications.

Giriş
Bilgi teknolojileri, günümüzde bilgi ve belge yönetimi sahasına genellikle bilginin erişimi, 

depolanması ve yayılmasıyla alakalı birçok imkân sunmuştur. Bilginin depolanması, geleneksel 
taşıyıcılarda bulunan bilgilerin elektronik ortama atılarak sayısallaştırılması olarak görülmektedir. 
Sayısallaştırma işi ise genel olarak elektronik sistemlerce algılanamayan yapılandırılmamış 
formdaki bilginin elektronik ortamca algılanabilecek yapılandırılmış forma çevrilmesi uygulamaları 
biçiminde tanımlanabilir.1 Bekir Kemal Ataman, özellikle kütüphane ve arşivlerde sayısallaştırma 
gerekçelerinden birinin de kullanılan malzemenin yıpranmasını önlemek ve koruma amaçlı olduğunu 
belirtmektedir.2 Bilgi teknolojisinin sunduğu imkânlar hızlı bir şekilde çeşitlenirken, kaçınılmaz olarak 
birçok sorun da beraberinde gelmektedir. Hatta, getirdiği sorunlara çözüm bulamadan yenileriyle yüz 
yüze kalmaktayız.

Günümüzde çoğu insan bilgiye erişimde zaman ve mekân sınırlarının artık ortadan kalktığını 
düşünmektedir. Bu kanaatlerini daha da ileriye götürerek, gelecek otuz yıl içerisinde koleksiyonlarını 
depolamak için binlerce metre raf uzunluğuna sahip kütüphane ve arşivlerin yerini sanal bilgi ve belge 
merkezlerinin alacağını söyleyenler bulunmaktadır. Bugün şunu rahatlıkla ifade etmek mümkündür: 
Tonta’nın belirttiği gibi özellikle elektronik bilginin yaygınlaşmasıyla Internet ve Web, zaman ve 
mekân engellerini ortan kaldırdığı için kütüphane ve arşivler tuğla ve harçtan ibaret binalar olmaktan 
çıkmıştır. Masaüstü, dizüstü bilgisayarlar, akıllı cep telefonları ile mobil uygulamalar sayesinde 
bir bilgi merkezinin web sitesine kolayca erişip açık arşiv olarak kullanıma açılmış bir kaynak 
elde edilerek rahatlıkla ekran üzerinden kullanılabilmektedir.3 Dahası insanların bilgi kaynaklarını 
1 Özgür Külcü, “Belge Yönetimi Yeni Fırsatlar: Dijitalleştirme ve İçerik Yönetimi Uygulamaları”, Bilgi Dünyası, 11 (2)2010, s. 297.
2 Bekir Kemal Ataman, “Arşiv ve Kütüphanelerde Sayısallaştırma”, Aysel Yontar Armağanı, 2004, s. 86; Gelişen ve hızla değişen teknolojik 
yeniliklerden dolayı, problemlere yeni çözümler geliştirilmektedir. Ancak, her dönem tartışılmış, tartışılmaya da devam etmektedir. Ataman’ın 
2005 yılında yayınlamış olduğu yazısında, özellikle elektronik ortama atılmış bilgi ve belgeleri bekleyen sorunları şu başlıklarda tartışmıştır: 
Sistem eskimesi, taşıyıcı ortamın eskimesi, tarayıcı ve sürücülerin eskimesi, donanımın yenilenememesi, işletim sisteminin güncel sürümlerinin 
elde edilememesi, uygulama programının gelişmelere ve yeni eklemelere çeşitli nedenlerle imkân vermemesi vb. “Elektronik Ortamdaki Bilginin 
Arşivlenmesi”, Prof. Dr. Nilüfer Tuncer’e Armağan, haz. M. Emin Küçük, Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2005, s. 79-82.
3  Yaşar Tonta, “Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar ve Kütüphanelerin Geleceği”, Türk Kütüphaneciliği, 23, 4(2009), s. 743.

kullandıkları, araştırma yapıp gazete okudukları kütüphanelerin kullanımın oranın hızla düşeceği; 
hatta kütüphanecilik mesleğinin önemini yitireceğini yüksek sesle dile getirenler dahi bulunmaktadır. 
Andromeda Yelton “elektronik kitap seçenekleri ve kütüphaneciliğin özü” adlı makalesinde bilgi 
kaynaklarının kütüphane rafları yerine sanal dünyada yer almaya başladığı; yakın gelecekte “her 
şeyin elektronik ortamda olacağı, böylece kütüphanelere fazla ihtiyaç kalmayacağı” endişesini dile 
getirmektedir.4 Bu tür endişeler bulunmasına rağmen, sanal dünyanın bilgi ve belge uzmanlarına yeni 
görev alanları açtığı da bir gerçektir. 

Bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlar değerlendirilerek ileri sürülen bütün bu kaygı ve 
sevinçler, böyle giderse gerçekleşmesi çok uzun zaman almayacak olan öngörülerdir. Ancak, hâlâ 
birçok noktada tam standartların oluşmamış olmasından dolayı her gün yenilenen ve değişen bu 
teknoloji karşısında yeteri kadar açıklığa kavuşmamış sorunlar da yok değildir. İnsanlar bir taraftan bu 
teknolojinin olanaklarını büyük bir hevesle kullanırken, bugün kullandığı ve depoladığı bir makaleye, 
belgeye, şiire veya görüntüye on yıl sonra nasıl ulaşacağı sorusunu tam cevaplayamamaktadır. Ya 
da binlerce yıl önce yazılmış papirüs, parşömen veya kâğıt elyazması kültür varlıklarını bugün çok 
rahatlıkla kullanabilen bizler, hayal etmekte dahi güçlük çektiğimiz sanal bilgi depolarını çocuklarımıza 
miras bırakabilecek miyiz? Yoksa, insanlığın uygarlık tarihinde belgelenmeyen, kayda geçirilmemiş 
karanlık bir dönem mi yaşanacak. Bundan on beş yıl önce bilgiyi depolamak için kullanılan 5 ¼, 3.5 
inch’lik disketleri bugün kullanmazken; çok değil, üç beş yıl önce büyük bir heyecanla karşıladığımız 
yazdırılabilir CD ve DVD’ler artık yetersiz bulunmaktadır. Aynı şekilde kilobayttan megabayta oradan 
gigabayt hatta terabaytlara çıkan bilgisayar belleklerinin ve taşınabilir belleklerin hacimlerinin nereye 
varacağı sorusu hayalleri zorlamaktadır. Diğer taraftan, bir siber savaş çıkması durumunda bütün bu 
verilerin nasıl muhafaza edileceği çok da bilinmemektedir.

Bütün bu soru ve sorunlara, bir de bilgi çöplüğüyle karşı karşıya kalma riskimiz bulunduğunu 
eklemek gerekir. Diğer bir ifadeyle, disipline edilemeyen devasa bilgi yığınları her gün 
bilgisayarlarımızı doldurmaktadır. Özellikle bilginin elektronik ortamda hızlıca elde edilip 
kopyalanabiliyor olmasıyla beraber, insanların pervasızca bilgi ve belge derleme arzuları, kontrolsüz 
yığınlar meydana getirmektedir. Erişilmekte zorluk çekilen, düzenlenmemiş bu yığınlar, adeta bilgi 
çöplüğü oluşturmaktadır. Çeşitli kurumlarda bu çöplüğü oluşturmaya aday uygulamaların olduğu 
bilinmektedir. Bunlar, kurumlarda amaç ve hedefleri doğru belirlenmemiş, ne istendiği açıklıkla 
ortaya konup, uygulanabilirliği pilot çalışmalarla önceden görülmemiş projelerdir. Son dönemde bir 
moda gibi başlayan kurumlardaki dijitalleştirme işi ne kadar bilinçli ve amaca uygun yapılmaktadır. 
Çıkan ürünlere bakıldığında sayısallaştırma projelerinde istenilen sonuçların alınmaması ve birçok 
kurumda hâlâ elektronik belge yönetimi uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanamaması ciddi 
olarak ele alınması gereken konular olarak karşımızda durmaktadır. Abdullah Deren’in belirttiği gibi 
karşılaşabilecek en olumsuz durum, “sayısallaştırma işlemleri sonucunda ortaya çıkacak ürünlerin, 
projenin amacına uygun olmaması” riskidir.5

Tüm bunlara karşın insanlar çaresizce beklemek yerine, bilgi teknolojisinin bu olanaklarından 
imkânlar ölçüsünde yararlanmaya devam etmektedir. Bunun için kimileri kendi öz kaynaklarını 
kullanırken, bazıları da tedarikçiler vasıtasıyla bu hizmeti temin etme yoluna gitmektedir.

Gerçek kişi ve özel kuruluşlar gibi kamu kurumları da bu teknolojinin dışında kalmamakta, 
faaliyetlerini daha hızlı gerçekleştirmek adına yeni olanakları kullanmaktadır. Hem donanım hem 
de yazılımla alakalı bu hizmet, kamuda meri mevzuat diye adlandırılan yürürlükteki prosedürler 
çerçevesinde bir eşya alımı, araç temini, bina yaptırılması gibi satın alma yoluyla elde edilmektedir. 
Her ne kadar kurumlar kendi öz kaynakları ile çözüm üretmeye kalksalar da en azından işletim 

4  “Ebooks Choices and the Soul of Librarianship”, the DigitalShift, libraryjournal, July 30 2012, http://www.thedigitalshift .com/2012/07/
ebooks/ebooks-choices-and-the-soul-of-librarianship/ (24.08.2012).

5 Abdullah Sencer Deren, Sanal Ortamda Kültürel Miras Enformasyon Sistemlerinin Kurulması ve Türkiye İçin Durum Analizi, (Yüksek Lisans 
Tezi) İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006, s. 28.
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sisteminden, uygulama programı ve lisanslara aynı şekilde teknolojik donanıma kadar birçok metayı 
dışarıdan tedarik etmek zorundadır. Bir kamu idaresinde, bu tedarik işi kamu ihale kanunu kapsamında 
gerçekleşmektedir. Başka bir deyişle, bir kamu kurumu bir ürünü veya hizmeti özel kişi gibi istediği 
şekilde ve yöntemle temin edemez. Kamu idaresi, satın alma prosedürlerine uygun hareket etmekle 
yükümlüdür. Bu hususta ilk karşımıza çıkan Kamu İhale Kanunu’dur.6 Bir kurum ne satın alırsa alsın 
bu kanun çerçevesinde hareket eder. Örgütlerdeki belge yönetimi ve sayısallaştırma hizmeti de bu 
yöntemle temin edilmektedir.

Literatür İncelemesi
Son yıllarda elektronik belge yönetimi ve belge sayısallaştırma uygulamalarının erişim ve 

depolamada getirdiği birçok avantaj bulunsa da bu iş ile meşgul olanlar çözülmeyi bekleyen çeşitli 
sorunlarla yüz yüze kalmaktadır. İhale kapsamında hizmet satın alma yoluyla yapılan işler, aynı 
zamanda kurum içerisinde yürütülen projeler değerlendirildiğinde, sürdürülebilirlikten kullanım 
problemlerine, belge çözünürlüğünden bütünlüğe kadar çeşitli problemler bulunduğu görülmektedir. 
Bu problemlerin kaynağı şüphesiz tek bir nedene bağlanamaz. İyi planlanmamış iş programı, doğru 
seçilmemiş yazılım, mevcut standartların takip edilmemesi, tecrübeli eleman yetersizliği, sistemin 
kullanıcı olmaması, personelin direnç göstermesi, prosedür eksikliği ve hizmet temin şartnamelerinde 
ve sözleşmelerde tedarikçi lehine açık kapıların bulunması gibi birçok neden olabilir.

Problemler zaman zaman bu sahada çalışan insanları da meşgul etmiş -doğrudan çözümler gibi 
gözükmeyip, genellikle teorik yaklaşımlar da olsa- çeşitli önerilerin bir kısmı farklı çalışmalarda 
ele alınmıştır. Hatta, uygulamalarda doğru işlerin yapılması konusunda referans modeller, rehberler, 
standartlar çıkarılmıştır. Bu kaynaklardan ön plana çıkanların bir kaçı şu şekildedir.

Belge yönetimi konusu üzerine çeşitli akademik yayınları bulunan Özgür Külcü, makalesinde 
bu rehber ve standartlarla ilgili değerlendirmeler yapıp, bir kısmını da çalışmasında duyurmuştur.7 
Özellikle yapılan uygulamaların ardından karşılaşılan metodolojik ve teknik hatalarla alakalı sorunlar 
üzerine akademik çalışmalar yapıldığını görmekteyiz. Elektronik belgelerin yönetimi, depolanması 
ve sayısallaştırılması konularını ele alan örneklerden biri de bir doktora çalışmasıdır. 2010 yılında 
bitirdiği doktora tezinde Cengiz Aydın, dosyalama işlemleri, dosya planları, veri tabanları ve dijital 
koruma konularını ele alırken sayısallaştırmada ve elektronik belgelerin kullanılmasında belgelerin 
gerçekliğinin ve bütünlüğünün korunmasını değerlendirmiştir.8 Son çalışmalardan biri ise Ebubekir 
Kaya’nın nadir eser olarak adlandırılan el yazması kitapların sayısallaştırma problemlerini Süleymaniye 
Kütüphanesindeki sayısallaştırma çalışmalarını örnek alarak incelemesidir.9

Bir bilgi ve belge merkezinde sayısallaştırma faaliyetinin doğru yürütülebilmesi için planlama 
oldukça önemlidir. Bu konuda Canan Ergün’ün yapmış olduğu çalışma, kütüphanelerde belge 
sayısallaştırma ile ilgili sorulara cevap olacak şekilde birçok konunun derli toplu aktarıldığı bir kaynak 
niteliği taşımaktadır.10 Tüm bunlarla birlikte farklı ülkelerde geliştirilen sayısallaştırma ve belge 
yönetimiyle alakalı standart niteliğindeki çalışmalar11 da son dönemde uluslararası özellik kazanmış 
dokümanlardır.

6 “Kamu İhale Kanunu”, Kanun No: 4734, Resmi Gazete, s. 24648, t. 22.01.2002, http://mevzuat.gov.tr, (22.08.2012).
7  Özgür Külcü, “Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar”, Bilgi Dünyası, 8(2)2007, s. 230-
279.  
8  Cengiz Aydın, Elektronik Belgelerin Arşivlenmesi ve Erişim, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim  
Dalı, 2010.
9 Ebubekir Kaya, Türkiye’deki Nadir Eser Kütüphanelerinde Sayısallaştırma ve Süleymaniye Kütüphanesi Uygulaması, İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2011.  
10 Canan Ergün, “Kütüphanelerde Sayısallaştırma Projesinin Planlanması”, Akademik Bilişim, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya (30 January-2 
February 2007),   http://library.ku.edu.tr/activities (07.10.2011).
11 Requirements for Electronic Records Management Systems (4 c.), Public Record Office, 2002 http://www.nationalarchives. gov.uk/documents/
metadatafinal.pdf (17.06.2012); Model Requirements for the Management of Electronic Records: MoReq2 Secification, (2008). http://ec.europa.eu/
transparency/archival_policy/moreq/doc/moreq2 _spec.pdf (03.07.2012).

Gerek sayısallaştırma ve gerekse elektronik belge yönetimiyle ilgili biten ve devam eden projeler 
de hem uygulama süreçlerinin görülmesi hem de sonuçlarının kamuoyuna duyurulması bakımında 
oldukça önemlidir. Bu örneklerden bir tanesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen 
projedir. Kısa adı TARBİS olarak bilinen proje, Osmanlıca arşiv belgelerinin elektronik ortama 
atılması ve kataloglanması ile arşiv otomasyonu kurularak elektronik ortamda erişime açılması işidir.12 
Halen yürütülmekte olan çeşitli projelerin olduğu da bilinmektedir. Ankara üniversitesinde devam 
eden elektronik belge yönetimi çalışması gerek proje ekibi ve gerekse uygulama sahasının büyüklüğü 
bakımından ön plana çıkan örneklerden biridir.13 Yine elektronik belge yönetimi konusunda yaptığı 
çalışmalarla bu alana oldukça önemli katkıları bulunan Prof. Dr. Hamza Kandur denetiminde Marmara 
Üniversitesinde yürütülen proje de başarılı bir şekilde bitirildiğinde iyi bir model olmaya adaydır.

Gerek elektronik belgelerin yönetimi gerekse sayısallaştırılmasında Türkçe literatüre kazandırılmış 
önemli çalışmalardan biri, elektronik belgelerin yönetimiyle alakalı standarttır. Bu doküman aynı 
zamanda sayısallaştırma konusunda da ipuçları vermektedir.14 Bu konuda göz önünde bulundurulması 
gereken başka bir kaynak ise “bilgi ve dokümantasyonun – sayısallaştırılması ile ilgili kılavuzların 
uygulanması” standardıdır.15 Bu dokümanda, doğru bir sayısallaştırma işi için bir dizi kontrol listesi 
verilmiştir.

İhale Teknik Şartnameleri
Kamu idarelerini oluşturan kurumlar için yapılan mal ve hizmet alımları, esas itibarıyla kamu 

ihale mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Kamu ihale mevzuatı, Kamu İhale Kanunu, 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelik, yönerge ve 
tebliğ gibi diğer düzenleyici işlemlerden meydana gelmektedir. Kamu ihale mevzuatı, kamu kurum ve 
kuruluşlarını taahhüt altına sokan ve onlara ödeme yükümlülüğü getiren hukuki düzenlemeler olması 
bakımından diğer harcama mevzuatı dallarına benzemekle birlikte, özel hukuk alanına girmektedir. 
Dolayısıyla ihale sonrası düzenlenen belgeler ve sözleşmeler, özel hukuk sözleşmeleri kapsamında 
değerlendirilir.16 

Bir kamu kurumunda satın alma süreci bir ihtiyacın ortaya çıkması ile başlar. Ancak, bu ihtiyaç 
kurumun görevleri doğrultusunda önceden planlanmış olmalıdır. Bu yüzden aslında ilk iş, ihtiyacın 
doğru tespit edilmesidir. Bu ihtiyaç için de bütçede belirli bir ödeneğin olması gerekir.

Satın alma işi için hazırlanan ilk belgelerden biri teknik şartnamedir. Tedarik edilecek mal, hizmet 
veya yapım işinin teknik ayrıntılarının ve niteliğinin açıklandığı, işin detaylandırıldığı belgedir. 
Belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti 
engelleyici hususlar içermemesi, bütün ihale isteklileri için fırsat eşitliği sağlaması gerekir.17

Kamu kurumlarının hizmet temininde kamu ihale mevzuatına göre teknik şartname hazırlamak, 
koşullardan biri olduğu için elektronik belge yönetimi ve sayısallaştırma işleri için de bu tür 
prosedürler hazırlanmıştır. Bu kısımda daha önce çeşitli projelerin yürütülmesi sırasında yapılan saha 
çalışmalarında tespit edilen gözlem ve görüşmeler ışığında değerlendirmeler yapılıp, problemlerin 
nedenleri sorgulanacaktır. İncelenen Teknik Şartnameler, Kamu İhale Kurumunun kısa adı EKAP 
olarak bilinen Elektronik Kamu Alımları Platformundan tespit edilip derlenmiştir. Örnekleme 
yoluyla belirlenenler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve Esenler 

12 Tapu Arşiv Otomasyonu (TARBİS), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, http://web.tkgm.gov.tr/tkgm/index.php?page= sayfalar&op=tarbis 
(25.07.2012). 
13 Fahrettin Özdemirci, Özlem Bayram, Bahattin Yalçınkaya ve Mehmet Torunlar, “Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme 
Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi (e-BEYAS-M)”, http://ebeyas.ankara.edu.tr/dosyalar/bildiriler /AkademikBilisim_e_BEYAS.pdf 
(11.08.2012).
14 TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi (Haziran 2009), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), 2009.
15 TS ISO/TR 13028 Bilgi ve Dokümantasyon-Sayısallaştırma ile ilgili Kılavuzların Uygulanması (Şubat 2012), TSE, 2012.
16  Mehmet Aksoy ve Mehmet Şimşek, En Son Değişikliklerle (Kamu İhale Kurulu Kararları Işığında) Kamu Alımları İhale Süreci (Mal ve Hizmet 
Alımları ile Yapım İşleri, Ankara: Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2010, s. III. http://www.sgb.gov.tr/Yaynlar (13.08.2012)
17 Mehmet Aksoy ve Mehmet Şimşek, s. 5.
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Belediyesinde (İstanbul) yakın dönemde gerçekleştirilen sayısallaştırma projelerine ait teknik 
şartnamelerdir. Karşılaştırmalı olarak değerlendirilen bu şartnameler, görülen aksaklıklar ışığında bir 
takım sorular yöneltilerek incelenmiştir.

Teknik Şartnamelerde Karşılaşılan Sorunlar
Adı geçen teknik şartnameleri hukuki, idari ya da özel detaylara inilerek bilgi teknolojilerinin 

yazılım ve donanım boyutunu ele alıp farklı başlıklarda incelemek mümkündür. Belirtilen başlıkların 
ayrıntısına da çalışmanın niteliğine göre inilebilir. Bütün bu incelemeler, belki bir doktora tezine 
konu olacak kadar önemlidir. Bu yüzden her türlü ayrıntıya inmek, bu mütevazı çalışmanın 
hacmini aşacağından teknik problemlerin incelenmesiyle alakalı değerlendirme, belge yönetimi ve 
arşivcilik uygulamalarıyla sınırlandırılmıştır. Haliyle bu inceleme, bir şartnamenin hukuki boyutunu 
ele almamaktadır. Aynı zamanda bilgi teknolojisinin getirdiği teknik detaylar hakkında çok özel 
değerlendirmelere girmemektedir. Konu, problemli sonuçlara neden olan bir takım olumsuzluklar dile 
getirilerek açıklanmıştır:

Amaç ve Hedeflerin Doğru Tespitinde Yetersizlik 
2000’li yıllarda başlayan bilgi toplumu hareketi demokrasiden, hukuka, ekonomiden, şeffaflığa 

kadar birçok alanda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin eylem planları geliştirmesine vesile olmuştur. 
Bu konuda ilk hareketlerden biri 2003 yılında e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu’nun oluşturulmasıdır. 
Kurul, hazırlamış olduğu planın 37. maddesinde “Elektronik ortamlarda üretilecek, kayıt altına 
alınacak, başka birimlere ya da kurumlara iletilecek, saklanacak ve ya gerektiğinde imha edilecek 
elektronik bilgi ve belgeler kayıt, iletim, paylaşım, imha ve güvenlik açılarından tabi olacakları usul 
ve esaslar ile kurumlarda oluşturulacak elektronik kayıt sistemlerinin birbirleriyle uyumlu işlemesi 
ve etkin bir şekilde yönetilmesine ilişkin asgari standartların belirlenmesi hususlarında çalışmalar 
yapılacaktır” biçiminde bir görev tanımlamasının ardından18 özellikle elektronik belge yönetimiyle 
alakalı referans modeller19 hazırlanmış, standartlar20 oluşturulmaya çalışılmıştır. Ardından da kurumlar 
stratejik planlarında21 e-devlet ile alakalı projelere yer vermeye başlamışlardır. Çoğu kurumun kendi 
stratejik planına, elektronik belge yönetimi uygulamalarına geçilmesiyle alakalı hedefler koyduğu 
görülür.

Her ne kadar stratejik planlarda e-devlet uygulamaları kapsamında elektronik belge yönetimi 
ve sayısallaştırma çalışmaları belirlense de geliştirilen projelerin şartnamelerinde tanımlanan iş için 
belirlenen amaç ve hedefler, yeteri kadar açık, belirgin ve uygulanabilir gözükmemektedir.

İlk dikkat çeken örneklerden biri, kısa adı ÇAYKUR olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 
2012 yılında “Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kurulum ve Destek Teknik Şartnamesi”nde 
belirtilen amaçtır. Şu şekilde açıklanmıştır: “Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Daire Başkanlıkları 
ve bağlı İşletmelerde EBYS kullanarak, elektronik ortamda doküman takibi yapmayı, doküman ile 
gerçekleştirilen iş süreçlerinin bilgisayar ortamına aktarılmasını amaçlamaktadır.”22 Şartnamenin 
tamamı okunduğunda, aslında kurumda elektronik belge yönetimi sisteminin kurulmasının 
amaçlandığı anlaşılmaktadır. Belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için öngörülen uygulama, yaklaşık 
on altı adımlık bir iş paketini kapsar. Ancak, belirtilen uygulamada amaç ifade edilirken gereksiz 
bir açıklamaya girilerek, burada belirtilmeyenler örneğin üstverilerin tanımlanması ya da elektronik 
imzanın kullanılması gibi bir takım gerekli adımların da eksik bırakıldığı izlenimi verilmiştir.
18 Hamza Kandur, “Türkiye’de Kamu Kurumlarında Elektronik Belge Yönetimi: Mevcut Durum Analizi ve Farkındalığın Artırılması 
Çalışmaları”, Bilgi Dünyası, 12 (1)2011, s. 6. 
19 Kandur, Elektronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri Referans Modeli, 2. bs. Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006.
20 TS 13289.
21 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 2009-2013 Stratejik Planı, s. 66 http://www.dpt.gov.tr/PortalDesign/ PortalControls/
WebIcerikGosterim.aspx?Enc=83D5A6FF03C7B4FCD7121DA43FF947965B69316209B337E81FDDAEE101BC352C (13.08.2012). 
22 ÇAYKUR, Elektronik Belge Yönetimi Sistemi Kurulum ve Destek Teknik Şartnamesi, 2012/106607 https://ekap.kik.gov.tr/EKAP /Ortak/
IhaleArama2_D.aspx#RESULTS (15.09.2012).

Diğer taraftan düşünülen iş, mahiyet itibariyle kurumdaki dokümanlar değil bilakis belgeler için 
öngörülmektedir. Çünkü kurumun idari yapısı, yaptığı iş ve yüklendiği fonksiyonlar dokümandan 
ziyade belge üzerinde yürüyen işlerdir. O halde burada amaçlanan, doküman yönetimi değil belge 
yönetimi kurmak olmalıdır.

Kavram Kargaşası
Anlamı yeteri kadar tanımlanıp açıklığa kavuşturulmamış terminolojiyle karşılaşılabilmekte; 

dahası, kullanan kişilere, kullanıldığı yere ya da henüz Türkçe karşılık bulunamama sebeplerine 
göre bu kavramlara değişik anlamlar yüklenebilmektedir. Özellikle bilgi teknolojisinin getirdiği yeni 
terminoloji, daha Türkçesini düşünmeye bile fırsat bulamadan yabancı dildeki karşılığı ile sahada 
kullanılmaya başlanmaktadır. Örneğin İngilizcedeki karşılığı “document” olan doküman kavramı gerek 
kamu idaresi ve gerekse özel işletmelerdeki uygulamalarda çokça geçmektedir. Ancak, kullanıldığı 
yerde neyin kastedildiğiyle alakalı olarak üzerinde yeteri kadar düşünülmediği anlaşılmaktadır.

Bunun bir örneğini elektronik belge yönetimiyle ilgili teknik şartnamelerde görmekteyiz. 
Örneğin yine ÇAYKUR’un teknik şartnamesinde her ne kadar “belge” kavram olarak tanımlansa da 
maddelerinde geçen evrak, doküman ve belge terimlerinin çok da yerinde kullanılmadığı görülmüştür. 
Şartnamede “evrak”, kâğıt formundaki doküman olarak tanımlanmıştır.23 Bu durumda elektronik 
ortamda üretilmiş, imza, anlaşılabilirlik, bütünlük gibi belge olma koşullarını sağlayan elektronik bilgi 
taşıyıcısındaki kayıt, evrak ya da belge değil midir. Türk pozitif hukukunda evrak ve belge kavramları 
aynı malzeme için kullanılmıştır.24 Evrak Osmanlıca bir tabir olup, mevzuat metinleri güncellendikçe 
yerini belge kavramına bırakmaktadır. 

Kullanılan kavramlarla alâkalı kargaşaya yol açabilecek diğer bir örnek İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin 2012 yılında ihaleye çıktığı bir çalışmadır. EKAP’da kayıtlı olan ihale25 şu şekilde 
bir ada sahiptir: “Dosya Tasnifi, Ayıklanması, Nitelenmesi, Dokümanların Sayısallaştırılması ve 
Kurum Arşivinin Elektronik Arşive Dönüştürülmesi Hizmeti”. Bir kamu kurumu olarak hizmet veren 
belediyede üretilen belgelerin çoğunluğu imza, nakledilebilirlik, anlaşılabilirlik gibi nitelemeleri 
barındırdığı için hukukun belge veya evrak olarak tanımladığı kayıtlardır. Aynı şekilde kayıt, onay, 
imza ve mühür gibi kimlik tespitini yapmaya yarayan araçlarla belge formu kazandırılmış imar planları, 
haritalar ve projeler gibi kartografik belgeler bulunur. Her ne kadar şartname metninde iş yapılacak 
kayıtlarla alakalı evrak kelimesi kullanılsa da başlıkta “… dokümanların sayısallaştırılması…” gibi 
bir ifadeye yer verilmiştir. Böyle bir şartnamede bu ifadenin doküman yerine evrak veya belge olarak 
yer alması gerekirdi.

Uygulama Programı Lisansının Sınırlı Olması
Gerek elektronik belge yönetiminde ve gerekse sayısallaştırma çalışmalarında kullanılan uygulama 

yazılımının lisans teminiyle alakalı olarak zorluklar yaşanabilmektedir. Örneğin tedarikçi, yazılım 
lisansını kendisi temin etmeye çalışırken, yazılımı üreten asıl firmayı göz ardı edilebilmektedir. Bu 
durum, uzun vadede lisansın geçerliliği ve kaynağı konusunda riskler taşımaktadır. Dolayısıyla lisans, 
yazılımı üreten yerli ve yabancı asıl yetkili firma kimse ondan temin edilmelidir. Teknik şartnamelerde 
bu talep mutlaka açıkça yer almalıdır.

Firmalar uygulama yazılımının lisanslama işini genellikle kullanıcı adedine göre vermeyi daha 
karlı bir yöntem olarak düşünmekte; bundan dolayı da belirli bir adet üzerinden lisan anlaşmasını 
yapmak istemektedirler. Oysa böyle sınırlı sayıda kullanıcı lisanslı bir anlaşma, uzun vadede kurumu 
zor duruma düşürebilmektedir. Çünkü ileriki zamanlarda kurumun ne kadar büyüyüp, personel 
sayısının artacağını şimdiden kestirmek çok kolay olmasa gerekir.

23 ÇAYKUR.
24  Niyazi Çiçek, “Belgelerin Hukuksal Geçerliliği Bakımından Şekil Özellikleri”, Amme İdaresi Dergisi, 40(4), Aralık 2007, s. 138-139.
25  İBB “Gecekondu Kanunu ve İmar Affı Dosyalarının Tasnifi, Ayıklanması, Nitelenmesi (Dizi Pusulası), Dokümanların Sayısallaştırılması ve 
Kurum Arşivinin Elektronik Arşive Dönüştürülmesi İşi”, İhale No: 2012/60689,  http://www.ekap.com.tr/ihaledetay/133542- (10.08.2012).
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Tüm bunların yanı sıra bu konuyla alakalı bir husus, üzerinde çok düşünülmeden şartnameye 
konulan maddelerdir. Mesela Esenler Belediyesinin teknik şartnamesinin “iş akışları” başlıklı kısmında 
geçen “Müdürlük bünyesinde yeni personel eklendiğinde ek lisans talep edilmeyecektir.” ifadesinden 
ne anlaşılması gerektiği, yeteri kadar açık değil gibi durmaktadır.26 Bu cümleden olarak belediye mi 
firmadan ek lisans talep etmeyecek, yoksa firma mı yeni personel için lisans ücreti talep etmeyecek 
tam anlaşılamamaktadır.

Uygulama yazılımlarıyla alakalı açıklığa kavuşturulması gereken bir husus da uzun vadeli teknik 
destek ve versiyon güncelleme imkânlarının olup olmamasıdır. Yapılacaksa, bir bedel karşılığı mı 
olacak? yoksa ücretsiz mi temin edilecektir. Yazılımın yeni sürümleri çıktıkça, örneğin beş yıllık süre 
için güncelleme garantisi istenmelidir.

Elektronik belge yönetimiyle alakalı uygulama yazılımları, oracle, SQL gibi ilişkisel verilerin 
yapılandırıldığı veri tabanı yazılımları üzerine çalışan programlardır. Kurumlar veya kişiler öncelikle 
bu yazılımların lisansını alırlar. Fakat lisansını aldıkları bu programların kendi kurumlarındaki 
“elektronik belge yönetimiyle” alakalı uygulamaları ne kadar gerçekleştireceği çok da belirgin 
değildir. Örneğin teknik şartnamede projenin TS 13298 standardına uygun olması gerektiği belirtilmiş 
olsun. Ancak, firma yazılımın bu standarda uygun olduğunu gösterecek TSE’den almış olduğu bir 
sertifikaya sahip değilse, elektronik belge yönetimi uygulamasının bütün sistem kriterlerini yerine 
getirip getirmediği çok da belirgin değildir. Daha açık bir ifadeyle, lisans ücretine ciddi paralar ödenen 
bu yazılımın şartnamede talep edilen uygulamaları yapamaması durumunda; yani neticede program 
talepleri karşılayamıyorsa, ödenen lisans parası ne olacak? Bütün bunlar baştan bir takım testler 
yapılarak; aynı şekilde kurumun fonksiyonları üzerinde geliştirilecek senaryolarla açıklanmalıdır. 
İleriki zamanlarda belki milyonlarca belgeyi yönetmesi gerektiği düşünülen bir program için, bu 
testler bile tam sonucu vermeyebilir. Mümkünse programın şartnamede belirtilen uygulamaları tam 
olarak gerçekleştirdiği görüldüğünde lisans ücreti ödenmelidir.

Teknik Yeterlilik ve Sistemin Testi
Belge yönetimi projelerinde önemli bir uygulama asıl projeye başlamadan önce fizibilite 

çalışması yapmaktır. Bir projenin uygulanabilirliğini pilot çalışmalarla görmek olan fizibilite, olası 
güçlükleri önceden tespit etme imkânı verir. Eğer bir bakanlık, büyükşehir belediyesi ya da üniversite 
gibi teşkilatlanması büyük olan kurumlarda bir elektronik belge yönetimi sisteminin kurulması 
düşünülüyorsa, öncelikle örgütün küçük bir biriminde modelleme yapılarak sistemin uygun olup 
olmadığı test edilmelidir.

Fizibilite çalışması kendi içerisinde farklı alt adımlardan oluşur. Bunlardan biri de pilot 
uygulamadır.27 Pilot uygulama, asıl projenin küçük bir modelini gerçek senaryolar üzerinde 
gösterebilmektir. Bu uygulamada, projenin teknik şartnamesinde istenen işler, örnek olarak seçilen bir 
iş sürecinde gerçekleştirilir. Böylece iş sahibi, talep ettiği iş için tedarikçinin teklif ettiği programın ne 
kadar amaca uygun olduğunu görme imkânı bulur.

Örnekleme yoluyla belirlenen şartnamelerde, bu tür pilot uygulamaların pek talep edilmediği; 
bunun yerine firmaların yeterliliğini ölçmek adına ihaleye katılma sürecinde birkaç evrak verilerek 
bunları sayısallaştırabilmenin yeterli görüldüğü anlaşılmaktadır. Bunun yerine, sistemin kurulması 
düşünülen kurumun yüzlerce fonksiyon içerisinden bir tanesi üzerinde iş akışı, süreç yönetimi, belge 
üretimi e-imza uygulamaları havale işlemleri, evrak kayıt uygulamaları, dosya planı, kodlar verilmesi 
ve dosyalanması, erişim ve depolama aynı zamanda saklama süresine göre gerektiğinde imha etme 
gibi uygulamalar ışığında senaryolar geliştirilerek, gösterilebilir.
26  Esenler Belediyesi “Esenler Belediyesi Sınırları Dahilinde Bulunan İşyerlerinin Sahada Tespiti ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Dos-
ya Düzenlemesi Yapılarak Dokümanların Sayısallaştırılma Hizmet Alım İşi”, İhale no: 2012-58624, s. 20, http://www.ekap.com.tr/ihaledetay/ 
(19.08.2012).
27  Niyazi Çiçek, “Belge Yönetimi Programının Kurulmasında Fizibilite Çalışmasının Önemi”, Hidayet Yavuz Nuhoğlu Armağanı, İshak Kes-
kin, Hanefi Kutluoğlu, Serap Kurbanoğlu (Yay. haz.), İstanbul: Pamuk Yayınları, 2009, s. 101-112.

Mevzuat ve Standartlara Uyum
Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde öncelikli olarak aranan koşullardan biri, 

uygulamalarda yürürlükteki mevzuata aykırı hareket edilmemesidir. Diğer bir ifadeyle yapılacak 
işlerin hukuki metinlere uygun olması şartı aranmaktadır. Ancak, özellikle elektronik belge yönetimi 
ve sayısallaştırma ile ilgili olarak 5070 sayılı elektronik imza kanunu gibi zaman zaman güncellenen 
arşiv yönetmeliği, dosya yönergesi veya elektronik belge yönetimiyle alakalı birkaç genel prosedür 
dışında doğrudan açık bir mevzuat yok denecek kadar azdır. Durum böyle olunca teknik şartnameyi 
hazırlayan kurumlar, yapılacak işlerin mevzuata uygunluğu konusunu açık hükümlere bağlamak yerine, 
“Bu proje kapsamında yüklenici tarafından yapılacak işler, mer’i mevzuata uygun olacaktır.” gibi ucu 
açık, net olmayan ifadelere yer vermektedirler.28 Burada iki durum söz konusu gibi gözükmektedir: 
Bunlardan ilki projenin teknik şartnamesini hazırlayanlar hakikaten bu yapılan iş ile alakalı ne gibi 
mevzuat olduğunu bilmediklerinden bunu yazmış ya da mevzuat bilinmesine rağmen eksik bir hüküm 
olur mu kaygısıyla tam açıklamamış olabilirler. Her ne kadar “mer’i mevzuata uygunluk” ifadesi 
konuyla ilgili görülebilecek her türlü prosedürü ifade ettiğinden kolaylık gibi gözükse de hem müşteri 
hem de tedarikçinin bilmesi gereken normlar varsa, daha işin başında bunları bilmeleri gerekir. 
Problem çıkması durumunda, yeteri kadar açıklığa kavuşturulmamış bu durumdan dolayı taraflar 
sıkıntıya düşebilirler.

İşin nevine ve niteliğine göre aranan koşullardan biri de var olan bir takım standartlara 
uygunluktur. Elektronik belge yönetimi ve sayısallaştırmada halen en çok bilinen standart TS 13298 
numaralı “Elektronik Belge Yönetimi Standardı”dır. Çevirisi yapılarak 2007 yılında Türkçeye 
kazandırılıp Türk Standartları Enstitüsünden çıkan bu standart, “sistem kriteri” adıyla elektronik 
belge yönetimi projelerindeki uygulamaları açıklamaktadır.29 Standart 2009 yılında ve 2012’de tekrar 
güncellenmiştir.30 Böylece elektronik belge yönetimiyle ilgili hizmet satın almak isteyen idare, bu 
standarda göre tedarikçiden bu iş kapsamında neler talep etmesi gerektiğini tespit ederek, hazırlayacağı 
teknik şartnameyi oluşturabilmektedir.

Aynı zamanda tedarikçinin taahhüt ettiği belge yönetimi sisteminde nelerin bulunması gerektiğini 
görmesi de önemli bir adımdır. Bu yüzden standart, hizmet talep eden kadar hizmeti satan açısından 
da önemli bir referanstır. Piyasaya elektronik belge yönetimi yazılımı olarak çıkan bir ürünün, işin 
olabilirliğiyle alakalı ne tür adımları gerçekleştirmesi gerektiği bu standartta işaret edilmektedir. 
Durum böyle olunca, Başbakanlık 2008 yılında yayınladığı bir genelgede kamu kurumlarının 
gerçekleştirecekleri elektronik belge yönetimi uygulamalarında bu standarda uygunluğu aramaları 
gerektiğini belirtmiştir.31

Gerek sayısallaştırma ve gerekse elektronik belge veya doküman yönetimi projelerinin teknik 
şartnamelerinde bu standarda atıflar yapıldığı görülmektedir. Örneğin Esenler Belediyesinin dijital 
arşiv projesi şartnamesinde “Yapılacak İşler” başlığıyla istenenler sıralanırken “…. sayılaştırma 
işlemi TS 13298’de belirtilen özelliklerde yapılacak, …”, “yazılım 13298 standardına uygun 
olmalıdır.” şeklinde ifade ve ibarelere yer verilmiştir.32 Ancak, talep edilen bu işi yapacak firmanın 
kullandığı uygulama programının, öngörülen işlemleri TS 13298 standardına göre yaptığının nasıl 
teyit edileceği açıklanmamıştır. Oysa firma, teknik şartnamede standarda atıf yapılarak talep edilen 
işleri gerek kendisinin, gerekse kuracağı programın yapabiliyor olduğunu açıklayabilmelidir. Başka 

28  İBB,  s. 2.
29  TS 13298.
30  Nisan 2012’de tadilat versiyonu çıkan TS 13298, piyasada veya bir kurumda bu standarda uyumlu olduğu beyan edilen bir yazılımın aynı 
zamanda TS ISO/IEC 25051 “yazılım mühendisliği – yazılım ürünü kalite gereksinimleri ve değerlendirmesi (SQuaRE) – Ticari kullanıma 
hazır (COST) yazılım ürünü kalitesi için gereksinimler ve test yönergeleri” adlı standarda da uygun olması şartı getirilmiştir (TS 13298 Elekt-
ronik Belge Yönetimi,  T1: Nisan 2012, Ankara: TSE, 2012. 
31  “Başbakanlığın Elektronik Belge Standartları ve 2008/16 sayılı genelgesi”, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/ 07/20080716-7.htm 
(26.07.2012). 
32  Teknik şartnamede yüklenici firmanın hem ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası sahibi olması 
gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi Standardı Sertifikasının istenmemesi tutarsızlık gibi gözükmekte-
dir (Esenler, s. 5).  
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bir deyişle, taahhüt edilen uygulama programının Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) gerekli 
denetim ve kontrolleri yaptırmış olduğunu, bundan dolayı standartta öngörülen sistem kriterlerini 
uygulayabildiğini belgelemesi gerekir. Bunu gerçekleştirmek ise ilgili enstitüden alacağı sertifikayla 
mümkündür.

Şartnamelerde dikkat çeken bir husus da projeler yürütülürken ortaya çıkacak elektronik ortama 
taşınan bilgi ve belgelerin güvenliği meselesidir. Sayısallaştırılıp elektronik ortama atılan belgelerin 
güvenliğinin nasıl sağlanacağı, mutlaka önceden açıklanmalıdır. Benzer projeler olmasına rağmen 
incelenen teknik şartnamelerin sadece birinde bu durum dile getirilip açık bir madde olarak konulmuş; 
buna karşın, diğerlerinin bu konuya hiç değinmediği görülmüştür. Örneğin Esenler Belediyesinin 
teknik şartnamesinde elektronik ortamdaki bilginin korunması için yüklenicinin TS 27001 Bilgi 
Güvenliği konusunda sertifikasının olması gerektiği ifade edilirken, İBB böyle bir koşul aramamıştır. 
Benzer durum ÇAYKUR’un şartnamesi için de geçerlidir.

Teknik şartnamelerde, günlük uygulamalarda pek rastlanılmayan, hatta arşiv mevzuatının dahi 
zorunlu tutmadığı hususların yazıldığı görülmektedir. Bunların tipik örneğine “arşiv yönergesi”, 
“ayıklama ve imha yönergesi” başlıklarında rastlamaktayız. Bahsi geçen prosedürleri hazırlamak bir 
zorunluluk değildir. Bu isteğe bağlıdır. Çünkü Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik bütün 
kurumları kapsamaktadır. Zorunluluk olmadıkça kurumlar kendileri için müstakil arşiv yönergesi 
hazırlamazlar. Zaten yönetmelik 2005 yılında yaptığı güncelleme ile kurumların önceden var olan 
yönetmeliklerini yürürlükten kaldırmıştır.33 

Madde 45- (Değişik: 22.2.2005/25735 RG ) Mükellefler, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olup, 
kurum veya kuruluşlarının hususiyeti ve ürettiği evrakın özelliğinden kaynaklanan durumlarda, bu 
Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun 
görüşünü alarak, 3 ay içerisinde kendi arşiv yönergelerini hazırlarlar.

Dolayısıyla bütün kurumların gerek arşiv uygulamalarında ve gerekse ayıklama imha işlemlerinde 
bu tek yönetmeliğe uymaları istenmektedir. Ancak, kurum ve kuruluşların yapısı ve ürettikleri evrakın 
hususiyetinden dolayı ilave hükümler gerekiyorsa kendi “arşiv yönergelerini” hazırlayabilecekleri 
belirtilmektedir.

Diğer taraftan kurumların arşiv yönergesi hazırlaması bir zorunluluk değilken, “dosya 
yönergelerini” hazırlamaları gerekmektedir.34 Bu yönerge, hazırlanacak dosya planının nasıl 
uygulanacağını örneklerle göstermelidir. Böyle bir zorunluluk olmasına rağmen, resmi olarak kabul 
gören örnek alınabilecek “tip dosya yönergesi” de bulunmamaktadır.35

Projenin Denetim, Takibi ile Danışmanlık ve Güvenlik
Teknik şartnamelerde yüklenici firmanın çalıştıracağı personelle ilgili mesleki, uzmanlık ve 

tecrübeye dayalı detaylar verilse de projelerin denetim ve takibiyle alakalı organlar için bu nitelikler pek 
belirtilmez. Diğer bir deyişle projenin denetim komisyonu veya yürütme kurulunun oluşturulmasıyla 
alakalı açık hükümler konulmasına rağmen burada görev yapacak üyelerin mesleki özelliklerine çok 
da dikkat edilmez. Ancak, gerek işin kabulü ve gerekse kabulüyle beraber hak edişlerin ödenmesi, bu 
kontrol mekanizmasının hazırlayacağı raporlara bağlıdır. Ne yazık ki birçok teknik şartname de bu 
kontrol mekanizmasındaki kişilerin vasıfları açıklanmamış ve özellikle uzman personel istihdamı dile 
getirilmemiştir.36 Bunun bir örneğini İBB’de görmekteyiz.37 ÇAYKUR’un şartnamesinde ise kontrol 
komisyonu veya muayene heyeti gibi bir denetim ve takip organından hiç bahsedilmemektedir.38

33  “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete, s. 19816, t. 16.05.1988, http://mevzuat.meb.gov.tr /html/19816_0.html 
(16.08.2012).
34  “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”.
35  Niyazi Çiçek, “Türkiye’deki Belge Yönetimi Uygulamalarında Mevzuat Problemi: Dosya Yönergesi Örneği/Legislation Problem in Records 
Management Applications in Turkey: File Directive Example” Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar 
Sempozyumu (31 Mayıs - 02 Haziran 2012 Ürgüp Nevşehir) Bildiriler, Ankara: Ankara Üniversitesi, 2012, s. 403 – 419.
36  Mesela Esenler Belediyesinin sayısallaştırma projesinde hem proje ile ilgili olarak “yürütme kurulu” hem de “kontrol komisyonundan” 
bahsedilmesine rağmen üyelerin kimlerden oluşacağı açıklanmamıştır (Esenler).
37  İBB, s. 2-3.
38  ÇAYKUR.

Burada kastedilen yüklenici firmanın çalıştıracağı personelin niteliğinden çok, idarenin bu 
kontrol mekanizmasında bulunduracağı kişilerdir. Birçok iş sahasında olduğu gibi belge yönetimi, 
arşiv ve özellikle elektronik belge yönetimi uygulamaları uzmanlık gerektiren işlerdir. Örneğin TS 
13298’i hiç okumamış, dosya planından habersiz, saklama planı nedir bilmeyen bir kişinin, sadece 
kontrol komisyonundaki idari ve hukuki işlemlerin (muayene ve kabul tutanağına imza atmak gibi) 
yerine gelmesi için bulunduğu görülebilmektedir. Belki bunun sebebini öncelikle kurumların istihdam 
politikalarında aramak, neden meslek eğitimi almış bilgi ve belge yönetimi mezunu uzman kişileri 
çalıştırmadıklarını sorgulamak gerekir. Ancak, böyle bir işin gerçekleşmesinde meslekten bir ya da 
birkaç tane personel mutlaka idare adına görev almalıdır.

Özellikle bu kontrol komisyonlarında yetkin ve yeterli kişiler bulundurulmadığı için gerek geçici 
kabul ve gerekse kesin kabuller layıkıyla yapılamamaktadır. Böylece şartnamede geçen bazı koşullar 
sağlanmadan kabul işlemleri yapılabilmektedir.

İdarenin yeteri kadar özen göstermemesi nedeniyle liyakatli kişiler yerine göreve yeni başlamış 
henüz tecrübesi olmayan, hatta bir kamu idaresinde bir ihale sürecinin nasıl işlediğini dahi bilmeyen 
yeni mezun “aday memur” niteliğindeki kişilerin görevlendirildiği görülebilmektedir. Komisyonda 
görevli kişilerin de sık sık değiştirilmesi ayrı bir problem olarak kendini göstermektedir. Çünkü her 
yeni gelenin işi öğrenip, kontrol edebilme tecrübesi edinmesi zaman almaktadır.

Ne yazık ki idare içerisindeki birim yetkililerinin kendi aralarında çekişmeleri veya sorumluluk 
üstlenmemeleri de mevcut işin denetim ve takibini güçleştirmektedir. Bu olumsuz durumla özellikle 
bir projeyi iki ayrı birimin birlikte üstlenmesi sırasında karşılaşmaktayız. Mesela elektronik belge 
yönetimi ile ilgili bir işte proje bilgi teknolojisine dayalı olmakta, yazılım ve donanım gerektirmektedir. 
Dolayısıyla eğer kurumda bilgi işlem birimi bulunuyorsa, tabii olarak onların bu işe dâhil edilmeleri 
kaçınılmazdır. Ancak karşılaşılan bu tür örneklerde genellikle bilgi işlem biriminin bu işi sahiplenip 
tek başına yürütmek istediği görülmektedir. Tüm ihale sürecinin, denetim ve takibinin kendilerinde 
olmasını; teknik danışmanlık noktasında kendi kararlarına uyulmasını talep edebilmektedirler. Diğer bir 
ifadeyle, proje yazı işleri biriminin veya idari işler biriminin işi ise ve onlar ihaleye çıkmak istiyorlarsa, 
bilgi işlem birimi işi sahiplenip yeteri kadar teknik destek vermekte isteksiz davranabilmektedir. İdari 
ve hukuki olarak bir bağlayıcılıkları da bulunmuyorsa, bütün teknik işler ihale sahibi birimin üzerinde 
kalabilmekte, yeteri kadar teknik danışmanlık alamamaktadırlar.

Oysa, elektronik belge yönetimi ve sayısallaştırma uygulamalarında bu tür eksiklikler mutlaka 
meslekte uzman kişilerle takviye edilmelidir. Eğer kurumun yetişmiş kendi personeli yoksa dışarıdan 
uzman kişilerin desteği alınmalıdır. Bağımsız, sahasında uzman danışmanlarla bu boşluk doldurulabilir. 
Aksi halde amacına ulaşmamış projelerle yüz yüze kalmaya devam edilecektir.

Bu tür projelerin şartname kurallarına uygun yürütülmesinde, yüklenici firmanın yetkinliği ve 
yeterliliği işin alınmasında ilk koşullardan biridir. Her ne kadar bu tür işleri yapmaya son yıllarda 
yazılım firmaları, hizmet satan firmalar, hatta inşaat müteahhitliği yapmasına rağmen pastadan pay 
kapmak adına kurduğu yan bir şirketle bu işe soyunan tedarikçilerin olduğu görülse de, asıl olan 
daha önce bu tür işler yapmış, kadrosunda tecrübeli insanların çalıştığı tedarikçi firmaların bu işleri 
yapmasıdır. Bazı projelerde işi yetkin bir firma alsa da süreç içerisinde başka alt yüklenicilerin işe dâhil 
oldukları görülmektedir. Ne yazık ki teknik şartnameye konulan maddelerle de bunun önü açılmaktadır. 
Her ne kadar işin nitelikleri ve yapılacak işler teknik olarak şartnamede belirtilse de alt yüklenicinin 
şartnamede belirtilen koşulları nasıl sağlayacağı, teknik yeterliliği yeteri kadar açık değildir. İşin akış 
sürecinde yürütme komisyonunun da bunu takip etmesi o kadarda kolay olmamaktadır. Dolayısıyla 
şartnamelerde “Firma alt yüklenici kullanabilir” maddesi riskli bir uygulama olarak karşımızda 
durmaktadır.39

Sayısallaştırma projelerinde gözden kaçan bir husus da üzerinde çalışılacak kurum evrakının 
güvenliğidir. Başka bir deyişle, yüklenicinin çalışma yapmak için idareden belgeleri teslim alması 

39  Esenler.
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gerektiğinde bunların güvenliği ve kontrolü mutlaka sağlanmalıdır. Bu durum, teknik şartnamelerde 
genellikle “dosyalar yükleniciye çalışma yapması için tutanakla teslim edilecek yine tutanakla 
teslim alınacaktır.” biçiminde maddelerle açıklanmaktadır. Hatta yüklenici için bağlayıcı olsun ve 
çalışmalarda dikkatli davranılması amacıyla, malzemenin kaybolması durumunda “kaybolan her 
dosya için 1500 TL (adet dosya) aylık hak edişten ödenmesinden kesinti yapılacaktır.” denilerek cezaî 
bir müeyyidenin olduğu belirtilmektedir.40 Bu konuyla alakalı olarak iki soru gündeme gelmektedir: 
İlki, şartnamelerde belirtilen teslim tesellüm tutanakları ile dosya kaybı gerçekten tespit edilebilir mi? 
İkincisi, kaybolan dosyanın telafisi mümkün mü ve bunun karşılığı para olabilir mi?

Dosya kaybının olup olmadığını tespit etmek, tutanakları karşılaştırarak teorik olarak mümkün 
gibi gözükse de uygulamada pek de öyle olmadığı görülür. Çünkü her ne kadar şartnamede teslimatın 
tutanakla yapılacağı hükme bağlansa da gerek malzemenin derli toplu olmaması, serilerin doğru 
tespit edilememesi ve gerekse bu işi yapacak personelin belirlenmemiş olmasından dolayı göz ardı 
edilebilmekte ya da dava dosyaları gibi düzgün serileri olan birkaç fonksiyona ait dosyalar sayılarak 
tutanakla teslim alınırken, diğer gruplara hiç bakılamayabilinmektedir. Dosyaların içerisindeki 
belgelerin tespiti ise neredeyse hiç mümkün gözükmemektedir. O halde nelerin teslim edildiği 
bilinmeyen yerde, bu malzemenin eksik olduğu veya kaybolduğu nasıl belirlenecek. Burada genellikle 
işe başlamadan teslim sırasında malzemenin tek tek sayılması da pek mümkün olmamaktadır. Ancak 
işin sonunda genellikle dosya veya belge üzerinden birim fiyatlar belirlendiği için firma bu işi sayı 
olarak belirtebilmektedir ki bu durum -eğer varsa- kayıpları açıklamaz. Dolayısıyla tutanakla teslim 
edilen dosyalar yine bu tutanaktaki ad ve numaraya göre tek tek sayılıp varlığı veya yokluğu kontrol 
mü edilecek; yoksa seriler içerisinden örnekleme yapılarak mı bu kontroller sağlanacak. Bu hususlar 
açıklığa kavuşturulduktan sonra, teknik şartnamelerin ilgili maddeleri yazılmalıdır.

Bu konuda ikinci önemli husus, kaybolan dosya ve belgeler para cezasıyla telefi edilebilir mi? 
Kurumsal belgeler bir fonksiyondaki iş için üretilir ve tek nüshadır. Her ne kadar bir belge iki veya 
üç nüsha üretilse de onlar ilgiliye gitmiş olup, artık farklı bir kurumdaki dosyasındadır. Dolayısıyla 
genellikle büroda tek nüsha olan belge kuruma özel nitelik taşır ve yayınlanmış bir kitap veya dergi 
gibi kaybolması durumunda yenisini satıl alıp ya da kütüphaneden fotokopisini çektirip dosyasına 
koymak pek mümkün değildir. Bu durumda, kaybolmuş bir belgeyi yerine koymak çok zordur ve 
parayla telafi edilecek gibi de gözükmemektedir.

 
Dosya Planı ve Saklama Planının Yeterliliği
Şartnameye konu EBYS kurulurken, önemli bir sistem kriteri dosya planlarının hazırlanmasıdır. 

Kamu kurumları, gerek kâğıt gerekse elektronik belgelerin dosyalanması amacıyla Başbakanlığın 
2005 yılında çıkarmış olduğu Başbakanlık Standart Dosya Planını41 uygulamak zorundadır. Kaldı ki 
TS 13289 Standardının “4- Dosya tasnif planları” başlıklı sistem kriterinde, öncelikle dosya planın 
oluşturulması gerektiği tanımlanmıştır.42 Ayrıca, daha önce yapılan çeşitli çalışmalarda bir örgütte 
dosya planının nasıl geliştirileceği yürütülen projeler ve yapılan uygulamalarla açıklanmıştır.43

Her ne kadar elektronik belge yönetimi ve sayısallaştırmayla ilgili olarak teknik şartnamelere, iş 
adımlarından belge ve dosya envanterlerinin hazırlanması, dosya planı, saklama planı ve uygulama 
prosedürüyle alakalı maddeler konulsa da bu uygulamaların nasıl yapılacağı yeteri kadar açık 
değildir. Bazı kavramlar yanlış kullanıldığı gibi, belirtilen işlerle alakalı olarak şartnamede bulunan 
başlık ve açıklamaların, o işle alakalı uygulamalar üzerinde düşünülmeden, metodolojisi göz önünde 
bulundurulmayarak yazıldığı anlaşılmaktadır. Mesela envanter çalışması ile ilgili öngörülen muhtemel 

40 İBB, s. 5.
41 “Standart dosya planıyla ilgili 2005/7 sayılı Başbakanlık genelgesi” (2005).  http://www.devlet arsivleri .gov.tr.02005-0320-03802.pdf. 
(06.11.2005).
42  TS 13298, s. 3-4. 
43 Niyazi Çiçek ve Recep Bozlağan, “Yerel Yönetim Birliklerinde Belge Yönetimi Programı: Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Örneği”, 
Akademik İncelemeler Dergisi, 3/2, (2008), s. 189-222.

bir uygulama şartnamede şu cümle ile açıklanmıştır. “Projede geçen birimin belge türleri konu bazında 
çıkarılacaktır.” İlk bakıldığında doğru ve anlamlı bir cümle gibi dururken, biraz irdelendiğinde ne 
kastedildiğinin çok da açık olmadığı görülmektedir. Bu cümleden şunu mu anlamak gerekir: Ruhsat 
Müdürlüğündeki belgelerin şu kadarı tutanak, şu kadarı rapor, şu kadarı ruhsat, şu kadarı yazışma. Yoksa 
raporlar, tutanak, ruhsat gibi belgelerin içeriklerine göre sahip oldukları konular mı kastedilmektedir.44 
Görüldüğü gibi yanlış anlamalara sebep olacak nitelikte üzerinde çok da düşünülmemiş cümleler 
bulunmaktadır.

Projede uygulanacak standart dosya planı ile ilgili olarak gerekli mevzuata atıflar yapılmasına 
rağmen, planın nasıl geliştirileceği, metodolojisi, olmayan başlıkların nasıl açılacağı, kodların nasıl 
geliştirileceği ve kimden onay alınacağı yeteri kadar açıklanmamıştır.

Maalesef belediyenin veya diğer kurumların uygulaması için çıkarılan ve yürürlükte bulunan 
çoğu dosya planında eksiklikler bulunmakta; mevcut plandaki başlıklar, bürolardaki mevcut 
fonksiyonları ve dosyaları karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Ancak, bu durum şartnamelerde açıklığa 
kavuşturulmamıştır. Yani mevcut planda eksik olan fonksiyon ve dosya adları ne olacak? Yoksa, firma 
gördüğü bir kavrama ilgi tutarak konu adı ve dosya numarası mı verecek? Denetleyen veya doğru 
ya da yanlışlığını kontrol eden olmayacak mı? Ne yazık ki bunun kötü örneklerini farklı kurumlarda 
gömekteyiz. Örneğin bir belediyenin imar arşivinde hem fiziksel düzenleme hem de sayısallaştırma 
yapan bir firma, imar dosyalarına verdiği konu kodu ve konu adını doğru tespit edememiştir. Standart 
Dosya Planında (SDP)’de 310.04’ün altında göstermesi gereken imar işlem dosyalarını sadece adında 
“imar” geçtiği ve dosya planında da imar adlı bir başlık bulunduğu için, fonksiyonel ilişkiye ve 
organik bağa bakmaksızın, planda “750-Emlak ve Yapım İşleri” başlığı altında geçen “754 İmar İşleri” 
alt başlığındaki “754” kodunu kullanmıştır. Büyük bir yanlışlık yaparak, belediyenin bütün imar 
işlem dosyalarına “754 – İmar” başlığını vermiştir. Aslında bu kısım, her kurumun kendi mülkü olan 
binaların yapımı için ayrılmış olan ve yardımcı hizmetler gurunda yer alan bir başlıktır. Dolayısıyla 
“754” sadece kurumların kendi mülkü olan binanın imar işlemleri için kullanılır, belediyenin asıl 
fonksiyonlarından olan imar faaliyetleri için değil. Oysa belediyenin temel fonksiyonlarından olan 
imar uygulamaları, mahalli idarelere ait dosya planında “310-Bayındırlık ve İmar İşleri” başlığı 
altında bulunmaktadır. Bilgi ve belge uzmanı personel çalıştırmayan yüklenici firmalar, buna benzer 
yanlışlıklarla yüz yüze kalabilirler.

Saklama planları hazırlanırken sahada yapılan uygulamalar ve envanter çalışmasının ardından 
belgeler, hukuki, idari, mali ve tarihi (bilgi) açıdan değerlendirilir. Bu bilgiler ışığında, saklama 
planında belgelere yaşam süresi verilir. Durum böyle olmasına karşın şartnamelerde saklama planları 
için yapılan tanım ve açıklamalar çok da yeterli değildir. Örneğin şöyle bir açıklama bir saklama planı 
için tam anlaşılır olmasa gerek: Belgelerle alakalı olarak  “… belge tutma ve saklama hükümleri 
bulunan yürürlükteki mevzuat ile belgesel ve bilgisel değerleri açısından değerlendirilerek birimde, 
arşivde…” denilerek, ilk mevzuat ifadesinden belgeleri hukuki açıdan değerlendirilir çıkarımını 
yapmak belki mümkün olurken, bilgisel ve belgeselden kasıt tam olarak anlaşılmamaktadır. Ayrıca 
arşiv malzemesi imhaya ayrılırken örnekleme yapılıp yapılmayacağı açıklanmamıştır. Oysa, arşivcilik 
uygulamalarında bir seri imhalık olarak ayrılacaksa farklı teknikler kullanılarak örnekleme yapılır. 
Başka bir değişle yüz dosyalık bir seriden bir tanesi örnek olarak ayrılır ve imhaya gönderilmez, 
kurumun arşivinde tutulur.45

44  Esenler, s. 9.
45  Oğuz İcimsoy, “Appraisal and Disposal of Records with Special Reference to Sampling Techniques”, Arşiv Araştırmaları Dergisi, (1) 
1999, s. 27-34.
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Sayısallaştırma Sırasında Dosya Bütünlüğü ve Orijinalliğin Korunamaması
Belgelerin sayısallaştırılması konusunda genel kabul gören bir takım koşullar belirlenmiş 

gibidir. TS 13298 Standardında belgelerin taranması ile ilgili olarak görüntü çözünürlüğü ve kayıt 
formatıyla alakalı bir takım kurallar açıklanmıştır. Hatta, belirtilen prosedürün dışında, sadece belge 
sayısallaştırılmasıyla ilgili standart bulunmaktadır. TS ISO/TS 13028 numaralı bu standart henüz 
yeni çıkmış olup, “Bilgi ve Dokümantasyon-Sayısallaştırma ile İlgili Kılavuzların Uygulanması” 
adını taşımaktadır. Standardın adı her ne kadar Türkçe olsa da içeriği henüz çevrilmemiş olup dili 
İngilizcedir.46 Prosedürün içeriğinde sayısallaştırmayla ilgili faydalar ve muhtemel riskler belirtilip, 
öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanmıştır. Sayısallaştırma yapılırken göz önünde 
bulundurulması gereken hususlar bir kontrol listesi olarak hazırlanmıştır.47 Bu standart yeni çıktığı 
için şüphesiz daha önce yapılan sayısallaştırmaların bu prosedüre uygunluğu sorgulanamaz. Ancak, en 
azından bundan sonraki uygulamalarda bu standardın dikkate alınması gerekir.

İncelenen mevcut şartnamelerde, sayısallaştırılacak malzeme ve boyutları, örneğin Esenler 
Belediyesinin teknik şartnamesinin Evrak Sayısallaştırma (Tarama) başlıklı maddelerinde “Taranacak 
olan belgeler A0, A3, A4, A5 ve daha farklı standart dışı ebatlarda bulunmaktadır.” denilmekte, 
diğer birinde “Taranacak belgelerin her biri bir görüntü belgesi olarak kaydedilecektir.” ifadesi yer 
almaktadır. Burada yaygın olarak kullanılan A3, A4, A5 ölçülerindeki görüntülerin çekiminde büyük 
güçlükler yaşanmazken, özellikle büyük ebatlı ve ölçeğe dayalı çizim ve görüntülerin bulunduğu 
haritalar, projeler ve planların hem çekiminde hem de elektronik ortamda yönetilmesinde problemlerle 
karşılaşılabilmektedir. Her ne kadar büyük bir harita, bilgisayarın arka yüzünde küçültülmüş olarak 
tutulup bakılmak istendiğinde sadece ilgili kısım büyültülerek gösterilse de kullanıcı belgenin otantik 
halini görmesi pek de mümkün değildir. Bu durumda belgenin orijinal ölçülerinin, görüntünün ve 
bilgilerinin aslı gibi olmama ihtimali söz konusudur.

Sayısallaştırma çalışmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de asıl olan orijinal 
nüshaya zarar verilmemesidir. Her ne kadar şartnamelerde gerek niteleme ve düzenlemede, gerekse 
sayısallaştırma ve onarım sırasında belgelere zarar verilmemesi açıklanmış48 olsa da bunun denetim ve 
takibinin nasıl yapılacağı yeteri kadar net değildir.

Belgelerin sayısallaştırılması sırasında üzerinde çok da ciddi durulmayan bir durum, belgelerin 
yönetim ve dolaşımı sırasında güvenliği ve güvenilirliğinin korunması mevzusudur. Şüphesiz 
sayısallaştırma ve elektronik belge yönetimiyle alakalı teknik şartnamelerin tamamı aynı değildir. 
Ancak bunların bir kısmında e-imza ve zaman damgasının kullanılmasıyla ilgili olarak üzerinde çok 
düşünülüp, pilot uygulamalar yapılmadan şartnameye konulmuş hükümler yer almaktadır. Mesela 
Esenler Belediyesinin sayısallaştırma projesinde elektronik ortama atılacak belgelerin otantikliğinin 
sağlanması konusunda güvenlikle alakalı açık bir hükme rastlanmamıştır. Her ne kadar “doküman 
ve sayısal arşiv sisteminin genel özellikleri” başlıklı kısmında “kurulacak sayısal arşiv sistemi…
sağlayan, dijital imza uygulaması ile belediyenin tüm birimlerinin birbirleriyle etkileşimli ve uyumlu 
çalışması…” denilmiş olsa da sayısallaştırılan belgelerin otantikliğinin korunmasıyla alakalı olarak 
sayısallaştırılan belgeler e-imza ile imzalanır veya zaman damgası ile damgalanır gibi açık bir hükme 
rastlanmamıştır.49 Burada geçen ifade ile neyin kastedildiği meslek uzmanları tarafından çok iyi bilinse 
de art niyetli tedarikçi firmaları için ucu açık olup, çıkarına kullanılmaya müsait temalar içermektedir.

46  TS 13028. 
47  TS 13028, s. 16-22.
48  Esenler, s. 12.
49 Esenler, s. 14.

Sonuç
Son dönemde çoğu kurumun elektronik belge yönetimine geçmek için çeşitli projeler geliştirdiği, 

bu sebeple ihalelere çıkıldığı görülmektedir. Her bir idare daha önceden tanımlamış olduğu stratejik 
hedef ve ihtiyacına göre elektronik belge yönetimi konusunda farklı başlıklarda teknik şartnameler 
hazırlamakta, hizmet ve mal satın almaktadır. Örnekleme ile seçilen üç kurumun sayısallaştırma ve 
belge yönetimi teknik şartnameleri incelenmiş, uygulamada aksaklıklara yol açabilecek maddeler 
içerdikleri görülmüştür.

Teknik şartnamelerde karşılaşılan olumsuzlukları birçok nedene bağlamak mümkündür. Bu 
nedenlerden bir kısmının, işi talep eden idarenin ne istediklerinden tam emin olamamaları, çok ütopik 
beklentilerinin bulunması, işin olabilirliğini önceden ölçememeleri, hem teorik hem de uygulamada 
mevcut durumu tam bilememeleri, projenin amacını belirlerken düşündüklerini ve beklentilerini 
şartnameye doğru yansıtmamaları olduğu görülmüştür.

En başta teknik şartnamelerde kullanılan teknik tabirler ile mesleki terminoloji ve kavramlar 
doğru kullanılmamıştır. Mesela şartnamelerde geçen doküman, belge, evrak ve kayıt ifadelerinin tam 
açıklığa kavuşturulmaması, hatta kolaylıkla birbirinin yerine kullanılması bunun açık göstergesidir. 
Bu olumsuz durumu, şartnamelerin hazırlanması safhasında uzman kişilerin danışmanlığına 
başvurulmamasına bağlamak da mümkündür.

Teknik şartnamelerde her ne kadar hem sayısallaştırma hem de belge yönetimiyle alakalı bir 
takım standartlara yer verilse de uygulama sırasında standardın öngördüğü kurallara çok da uyulmadığı 
görülmektedir. Bu konuda problem olarak ortaya çıkan hususlardan birini de kurallara uyumu 
denetleyecek kalifiye eleman eksikliğidir. Şartnamelerde yüklenici firmanın çalıştıracağı personelle 
alakalı olarak bilgi ve belge mezunu olmak, beş yıl tecrübesi bulunmak gibi bir takım kurallar konulsa 
da idare tarafından bu işi takip edecek personelde bu şart aranmamaktadır. Böylece işin şartnameye 
uygunluğunu denetleyecek komisyonun yetkin ve yeterli olamama ihtimali bulunmaktadır. Yürütülen 
projelerdeki uygulamacılarla yapılan görüşmelerde özellikle ilahe sürecinde işin yürütülmesinde ve 
kabulü sırasında kurum içinden kişiler değil, bağımsız dış uzmanların görev yapması gerektiği yüksek 
sesle dile getirilmiştir.

Denetim ve takip sırasında işlerin doğru yürümediğini gösteren bir olgu da çıkarılan dosya 
planlarının durumudur. Elektronik belge yönetiminde dosya planı yapmak kaçınılmazken, 
sayısallaştırma uygulamalarında da uygulamaya geçmeden arşiv malzemesinin öncelikle fiziksel 
düzenlemesinin yapılması, tabii olarak da dosya planının çıkarılması gerekmektedir. Ancak çıkarılan 
dosya planları genellikle idarenin fonksiyonları üzerine her hangi bir çalışma yürütülüp, güncelleme 
yapılarak uygulanmamakta, mevcut plan ne şekilde bulunuyorsa o haliyle dosyalara uydurulmaya 
çalışılmaktadır. Ne yazık ki bu konuda da işin doğru yapılıp yapılmadığını denetleyecek personel 
bulunmamaktadır.

İncelenen mevcut şartnamelerde dikkat çeken bir husus da yüklenici firma tarafından uygulama 
yapılacak malzemenin teslimi her ne kadar tutanakla yapılsa da iş sonunda tam ve bütünlük içerisinde 
iadelerinin yapılıp yapılmadığının bilinmesinin çok da mümkün olmadığıdır. 

Şartnamelerde işin olabilirliğini görmek adına yapılması gereken fizibilite çalışmasıyla ve 
pilot uygulamalarla alakalı açık bir maddeye rastlanmamaktadır. Oysa teşkilatlanması büyük olan 
kurumlarda yürütülen projelerin bütçesi de oldukça büyüktür. Bu sebeple büyük bütçeye sahip 
projelerde, işin olabilirliğinin ölçülmesi bir önkoşul olmalıdır. Yüz binlerce lira lisans parası ödenerek 
alınan bir uygulama yazılımının taahhüt edilen işi ne kadar başaracağı ya da program çok güçlü 
olsa dahi yüklenicinin kurulumu ne kadar doğru ve işletilebilir şekilde kuracağı baştan kestirilemez. 
Dolayısıyla iş bitirilmiş olmasına rağmen idarenin kullanamadığı bir programın lisans parasını ödemek 
gibi bir olumsuzlukla yüz yüze kalma riski bulunmaktadır.
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Çalışma sonucunda elektronik belge yönetimi ve sayısallaştırma işinin son dönemde oldukça 
yaygınlık kazandığı anlaşılmıştır. EKAP’da kayıtlı ihale taramaları sırasında karşılaşılan teknik 
şartnamelere bakılırsa, bu çalışmalar önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır. Görülen o ki bu tür 
projelere girişmeden önce, işlerin amaca uygun yürütülmesi ve sonuçlandırmasını, aynı zamanda 
sürdürülebilirliği düşünmek gerekmektedir. Bunun için sayısallaştırma faaliyetlerinde ve özellikle 
elektronik belge yönetimi projelerinde, doğru uygulamaların yapılabilmesi için teknik şartnamelerin 
idari, teknik ve hukuki bakımdan titizlikle gözden geçirilmesi gerekmektedir. Teknik şartnamelerdeki 
maddeler incelenirken, bu tür konuların yüksek lisans ve doktora düzeyinde akademik çalışmalarda 
ayrıca ele alınması gerektiği anlaşılmıştır.
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ÖZET:

Bilgi teknolojileri çeşitli türde bilgi kaynaklarını hizmete sunan arşivler, kütüphaneler ve 
müzelerin elektronik ortamda aynı platform üzerinden bütünleşik hizmetler sunmalarına 
olanak sağlamaktadır. Önceleri kurumsal çerçevede bütünleştirilen farklı türde bilgi 

hizmetleri, günümüzde ulusal hatta uluslararası bilgi erişim platformlarına dönüşmektedirler. Katalog 
düzeyinde verilerin yer aldığı zamanla tam metin içeriklerin de paylaşıldığı bu platformlar, kaynağı ve 
içeriği farklı noktalarda da olsa, elektronik ortamda bilgiye tek noktadan erişim sağlayan merkezlere 
dönüşmektedirler. Kurumların kaynaklarını ilgili merkezlerde temsil edebilmeleri için dijitalleştirilme 
uygulamalarını standartlara uygun biçimde gerçekleştirmesi ve kaynak paylaşım süreçlerinin doğru 
yönetilmesi gerekmektedir. Çalışmada bu çerçevede kültürel miras kapsamına giren kaynakların 
dijitalleştirilmesi ve çok yönlü erişimine dönük uygulamalar tartışılmakta, Türkiye’de kültür mirası 
niteliğindeki eserlerin Avrupa Dijital Kütüphanesi Europeana ile paylaşımına dönük yürütülen 
AccessIT Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilmektedir.  

GİRİŞ
Günümüzde teknolojik gelişmelerin katkılarıyla kültür mirası niteliğindeki eserlerin uzun süre 

korunması, çoklu erişimi ve paylaşım üzerine farklı uygulamalar ve platformlar geliştirilmiştir.  
Bu eserlerin korunması ve etkin kullanımında dijitalleştirme ve dijitalleştirilen eserlerin ortak 
erişim platformlarının kullanımı büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede çalışmada aşama aşama 
dijitalleştirme uygulamaları ele alınmakta, dijitalleştirme uygulamalarında dikkat edilmesi gereken 
unsurlar tartışılmakta; konu ile ilgili uygulamalara yöne veren yaklaşımlar ve gelişmeler sıralanmaktadır. 
Çalışmada kültür mirası niteliğindeki kaynakların dijitalleştirilmesine örnek bir uygulama olarak, 
Türkiye’de el yazmaları koleksiyonun dijitalleştirilmesi ve Internet ortamında hizmete sunumu üzerine 
“Türkiye Yazmaları” projesi incelenmektedir. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde Avrupa genelinde 

Doç. Dr. Özgür KÜLCÜ
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kültür kaynaklarına ortak erişim üzerine 33 ülkenin katılımıyla yürüyen Europeana Avrupa Dijital 
Kütüphanesi ve bu çerçevede AccessIT Projesi ile Türkiye’nin bu kütüphaneye katkısı açıklanmaktadır. 
Europeana Projesi 1500’ün üzerinde kültür kurumunun içeriğine tek noktadan erişimi sağlamak için 
kurulmuştur. Bu çerçevede dijital içeriğin ortak erişiminin önemini vurgulamak ve konuya ilişkin 
daha geniş farkındalıklar oluşturmak çalışmanın temel hedefleri arasındadır.  Türkiye ilk kez AccessIT 
Projesi aracılığıyla Europeana Avrupa Dijital Kütüphanesiyle Türkiye kaynaklı içerik paylaşımını 
başarmıştır. Paylaşılan içeriğin önemli bir bölümü dijitalleştirilen yazma eserlerden oluşmaktadır. 
Yürütülen faaliyetler, uluslararası standartlar ve uygulama örnekleri çerçevesinde dijitalleştirilen 
içeriğin etkin yönetimi ve ortak platformlarda paylaşımına dönük gerçekleştirilecek çalışmalarla, 
ulusal kültürel mirasın evrensel bir değere dönüşebileceğini göstermektedir. 

Kültür Mirası ve Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi
Kültür mirası niteliğinde kaynakların uzun süre korunması ve erişiminin etkinleştirilmesi 

üzerine saptamalara geçmeden kültürel mirasın tanımlanmasında yarar vardır.  Kültürel miras 
genel olarak, “insan türüne özgü bilgi, inanç ve davranışlar bütünün parçası olan somut nesneler 
şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kapsamda elle tutulur, gözle görülür taşınmaz kültür varlıklar yanında 
somut olmayan kültür miras öğelerini de kapsamaktadır (İşçi, 2000, s.29). Kültürel mirasın parçası 
niteliğindeki kaynakların neler olduğunu belirlenmesinde ölçüt ulusal ve uluslararası etkisi, zaman 
ve tarihsel önemi, yer ve mekânsal değeri, insanlık için önemi, konu ve teması, form/biçimi, soysa 
değeri ile belirlenmektedir. Bahsi geçen 7 kritere ek olarak kaynağın “güvenilirliği” (integrity) ve 
belgesel mirasın “nadir” (rarity) olması veya son derece nadir rastlanan bir türde olması da değerini 
belirlemede ölçüt olarak kullanılabilmektedir (International Advisory Committee, 2003, s.180;).

UNESCO (2003) bu çerçevede kültür mirası niteliğindeki ürünleri taşınmaz kültür ve tabiat 
öğelerini dört grup altında toplanmıştır. Bunlar; anıtlar, binalar, grupları, yerleşim yerleri ve toplumsal 
tarih açısından önem taşıyan yapılardır. Taşınır somut kültürel miras öğeleri ise üç ana başlık altında 
sıralanmaktadır. Bunlardan birincisi arkeolojik araştırmalardan elde edilen arkeolojik buluntular, 
ikincisi halk kültürü araştırmalarında bir araya getirilen etnografik malzemelerdir. Somut kültürel 
miras öğelerinin son başlığı ise resimler, minyatürler, heykeller, müzik, tiyatro, dans, edebiyat, yapı, 
sinema-video ve filmler gibi sanat eserleridir (Dünya Kültürel ve…,1983, Madde 1, Şahin 2010). 
Yukarda sıralanan eserlerin önemli bir bölümü kütüphane, müze ve arşivlerden yer alan kaynaklardan 
oluşmaktadır.

Kültür Mirası Niteliğindeki Kaynakların Dijitalleştirilmesi 
Kültür mirası niteliğindeki el yazmaları, fermanlar ve diğer nadir eserlerin korunmasında 

en önemli araçlardan birisi dijitalleştirmedir. Dijitalleştirme ile “görsel ya da işitsel öğelerin, 
bilgisayarlar tarafından tanınabilmesi, işlenebilmesi ve saklanabilmesi amacıyla sayısal kodlara 
dönüştürülmesi  (Deren, 2006, s. 28) işlemlerinde, dokümanın kalıcı hale getirilmesi, fiziksel 
özelliklerin korunması, içeriği ve dokümanın bütünlüğünün muhafazası, çoklu erişim ve depolama 
alanlarının etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır (Ataman, 2004, s.87; s.48; Şahin, 2010). Dijitalleştirme 
uygulamaları içerik transferi ve yeniden biçimlendirme şeklinde iki şekilde gerçekleştirilmektedir. 
Materyale erişimi kolaylaştırmak ve sık kullanımdan kaynaklanacak tahribatları önlemek amacıyla 
materyallere teknoloji transferi uygulanabilmektedir (Lyall, 1996, Oguz, 2005). Dijitalleştirme genel 
olarak ‘bir analog dokümanın tarayıcı ile taranarak OCR işleminden sonra okunabilir, düzeltilebilir 
forma dönüştürülmesi işlemini tanımlamaktadır (Coyle, 2006). Dijitalleştirme entelektüel veya nesnel 
değere sahip malzemenin korunması, yüksek erişim talebinin mevcut olduğu durumlarda bilginin 
yaygınlaştırılması ve çok kullanılan koleksiyonların yıpranmasını engellemeye yönelik koruma-

onarım amacıyla gerçekleştirmektedir (Ataman, 2004). Bu çerçevede evrensel değer taşıyan el 
yazmaları, görsel-işitsel malzemeler, kütüphane ve arşiv koleksiyonları dijitalleştirme için öncelikle 
ele alınması gereken kaynaklar arasındadır. Kelime işlem tabanlı dokümanlar, elektronik mesaj, 
taranmış görüntüler, tasarım üreten programların ürettikleri malzemelerin hepsi dijital doküman 
olarak değerlendirilmektedir. 

Kültür Mirası Niteliğindeki Kaynakların Dijitalleştirilmesinde Göz Önüne
Alınacak Unsurlar 
Dijitalleştirilen her doküman belge özelliği taşımasa da (Kandur,1999, s.35), tarihsel değeri, 

zamandan ve mekândan bağımsız çoklu erişim imkânı kurumları dijitalleştirme uygulamalarına 
yöneltmektedir  (Külcü, 2010). Bu çerçevede kurumların dijitalleştirme çalışmalarına başlamadan, 
ihtiyaç analizlerini yapmaları son derece önemlidir. İhtiyaç analizi çalışmalarında aşağıdaki unsurların 
göz önüne alınması gerekir: 

1. Materyalin kullanım amacının belirlenmesi
2. İçerikte dijitalleştirme ihtiyacı bulunmayan materyallerin saptanması
3. Dijitalleştirilecek içeriği kullanacak kitlenin nicel ve nitel özellikleri
4. Materyalin fiziksel koşullarının ne olduğu (Deren, 2006, s.28).
5. Materyallerin uzun süre korunması ve muhafazasına dönük beklentiler
6. İçeriğe erişim ve yetkilendirmelerle ilgili koşulları
7. Dijitalleştirilecek içeriğin telif hakları 
8. Personel ve bütçe gibi Proje için gerekli kaynaklar.
9. İçeriğin benzeri diğer içeriklerle ortak platformlarda paylaşımına dönük koşullar 
 
Dijitalleştirilecek kaynaklara karar verilmesinin ardından dijitalleştirme uygulamalarının 

aşamalarının aşağıdaki çerçevede belirlenmesi gerekir. 
a) Seçme
b) Dönüştürme/ Oluşturma
c) Kalite kontrol
d) Metadata
e) Teknik altyapı sistemi,
f) Dağıtım/ Sunum
g) Saklama/ Sayısal koruma (Küçük ve Soydal, 2003, s.124; Şahin 2010).
Bu süreçlerin ardından içeriğin benzeri diğer içeriklerle ortak bir platformdan hizmete sunulması, 

yerel özelliklerin uluslararası çevre ile paylaşımı konuların üzerine odaklanılmasında yarar vardır.  

Dijitalleştirme uygulamalarını bir diğer önemi bir parçasını doküman analizi oluşturmaktadır. 
Doküman analizi uygulamalarının geldiği önemli bir aşama, imaj tabanlı dokümanların yapılandırılmış 
dokümanlara dönüştürülmesidir. Örneğin OCR sistemleri günümüzde TIFF formatındaki işlenmemiş 
bitmap dosyalarını mantıksal işaretlenmiş metin dosyalarına dönüştürmeye yönelmektedir. Bu 
aşamada aşağıdaki adımlar söz konusudur:

1. İlk aşamada doküman imajı içerisindeki metinler metnin olmayan öğelerden ayrılmaktadır. 
Bu operasyonun çıktıları DjVu ya da Digipaper gibi yüksek sıkıştırmalı doküman formatlarında 
gösterilirler. 

2. İmaj ve karakterlerin koleksiyonu ardından geometrik analiz, karakter tanıma ve dil 
modellemesinin konusudur. Bu işlemlerin fiziksel çıktısı PDF dokümanı ya da HTML dosyası içerisine 
aktarılır. Ancak doküman kalitesi yine de orijinal doküman kadar yüksek değildir. 

3. Dokümanların yüksek kalitede yapılandırılmış formatlara dönüştürülebilmesi için, girdi 
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metninin farklı parçalarını tanımlayacak mantıksal şablon analizini takip eden fiziksel şablon analizinin 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin bölüm başlıkları, başlıklar, sayfa başlığı dipnotlar, alt 
yazılar, metin akışı vb. tanımlanması.

4. Metin analizi, içerik analizi ve bilgi çıkarma teknikleri kullanılarak ek semantik bilgiler de 
alınabilir (Breuel, 2005, ss.6-7).

Dijitalleştirme uygulamalarında temel tartışma konularından birini de elektronik ortamda 
dokümanların hangi formatlarda saklanacağına karar vermektir. Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış 
elektronik dokümanların kullanım alanlarına göre çeşitli avantajları olabilmektedir. Aşağıdaki Tablo 
bu koşuları değerlendirmektedir:

Tablo: İmaj Tabanlı ve Yapılandırılmış Formattaki Dokümanların Avantajları ve Dezavantajları

Yapılandırılmış Sunum İmaj Tabanlı Sunum

İmaj Tabanlı Dokümanların Avantajları

Kullanıcı sunum şeklini belirleyemez Kullanıcı istediği biçimde dokümanı 
görüntüleyebilir

İçerik işaretleme nasıl tanımlanmışsa 
ancak o şekilde görüntülenebilir Herhangi bir içerikte gösterilebilir

Farklı formatlara çevirmek güçtür Farklı formatlara çevirmek kolaydır
Doğru işaretleme yaratmak yoğun bir 
çaba gerektirir

Ekranda doğru göründüğü anda 
yapılabilir 

Tasarımda gizli metadata güvenlik ve 
mahremiyet unsurları içerir Görünen veriler olan tüm verilerdir

Yapılandırılmış Dokümanların Avantajları
Sunumu değiştirmek stil dosyalarında 
kolaydır Sunum değiştirmek zordur

Kompleks taramaya olanak tanır Veri bağlantıları kurmaya dönük henüz 
bir araç geliştirilmemiştir. 

(Breuel, 2005, s.19).

Günümüzde belgeleri tehdit eden en ciddi sorunun, doğal afetler ya da yangın tehlikesinden çok 
değişen dosya formatları olduğuna değinilmektedir. Bu çerçevede belgeler dijital ortama aktarılırken 
ve elektronik ortamda belge işlemlerine dönük programlar geliştirilirken aşağıdaki unsurların öncelikle 
ele alınması gerekli görülmektedir. 

1. Kanıt (evindence): Elektronik ortamda belgelerin kanıt niteliğini sürdürebilmeleri için dijital 
imza ve çoklu imza özeliklerinin tanımlanması.

2. Güvenilirlik (reliability): Güvenilirlik ilgili olay için belgenin geçerliliğini tanımlamaktadır. 
Örneğin belgenin içeriğine duyulan güvenin sağlanması (Duranti, 2000). 

3. Özgünlük (authenticity): Belgeleri özgünlüğü elektronik enformasyonla yakından 
bağlantılıdır. Elektronik ortamda özgünlüğü geçerli kılmak çaba harcanması (Duranti, 2001, s.271).

4. Sorumluluk (accountability): Belgelerin kurumsal sorumlulukların denetlenmesinde  
kullanılan araçlar olarak tanımlanması (Bearman, 1994; Thomassen, 2001, s.373)

5. Okunabilirlik ve Elde Edilebilirlik (readility and availability): Elektronik ortamda farklı 
formatlardaki kaynaklara erişimin sağlanması. Özellikle güncel kullanımı olmayan formatlar için 
araçları bulmak ciddi sorun teşkil edebilmektedir. Bu sorun güncel kullanımda olan uygulamalar 
için sürücü (driver) bulmakta bile yaşanabilirken geçmişe dönük sorunun boyutları artabilmektedir 
(Asproth, 2005) 

Türkiye’de Kültür Mirası Niteliğinde Yazma Eserler ve Dijitalleştirilme Uygulamaları 
Ülkemizde Kültür Bakanlığı’na bağı toplam 15 elyazması ihtisas kütüphanelerinde ve diğer 

kütüphanelerde 162.552 adet kayıtlı elyazması mevcuttur. Elyazması ihtisas kütüphaneleri, 
28.12.2010 tarih ve 6093 numaralı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun (Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 
2010) ile kurulan Başkanlığa devredilmiş ve ihtisas kütüphanelerinin tek bir çatı altında toplanması 
kararlaştırılmıştır. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesinde merkezi İstanbul olmak 
üzere Ankara, İstanbul ve Konya’da bölge müdürlükleri kurulmuştur. Kültür Bakanlığı verilerine 
göre Kültür Bakanlığına bağlı 75 il ve ilçe kütüphanesinde elyazması eser mevcuttur. Bunun dışında 
kamu kurumu olarak Diyanet İşleri Başkanlığı elyazmaları koleksiyonu, TBMM Milli Saraylar 
Genel Müdürlüğüne bağlı Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonu, Anıtkabir Müzesi koleksiyonu, 
Cumhurbaşkanlığı koleksiyonu, üniversite koleksiyonları, Kandilli Rasathanesi koleksiyonu, Askeri 
Tarih Enstitüsü, müze ve kütüphanelerdeki koleksiyonlar, belediye kitaplıkları, TBMM Kütüphanesi, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Müzesi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu elyazması koleksiyonları 
örnek olarak verilebilir. Bu koleksiyonların bir kısmının katalogları çıkarılmıştır ve internet üzerinden 
tarama yapılabilmektedir.  Ayrıca ülkemizde özel kütüphane, müze, araştırma merkezi ve kurumların 
elinde bulunan elyazmaları ile birlikte Yapı Kredi Sermet Çifter Koleksiyonu, IRCICA, Sabancı 
Müzesi gibi koleksiyonlar da mevcuttur. Bireylerin elinde bulunan kaynaklarla birlikte ülkemizde 
el yazması koleksiyonunu 300.000’in üzerinde olduğu tahmin edilmektedir (T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı. 2012; Ünver, 2012 )

Kültür mirasımızın önemli ürünleri olan el yazması eserler; tarih, din, dil, felsefe, coğrafya, 
astroloji, fen bilimleri gibi çeşitli konularda, yazıldığı dönem ve yere ait temel bilgileri bünyesinde 
toplayan, bilim ve sanat dünyasının ilk elden kaynaklarını oluşturmaktadır. 

Ülkemizde en eskileri 10. yüzyıla kadar tarihlendirilebilen eserler, yaklaşık 900 yıllık bir 
tarihin sayfalarını gözler önüne sermektedir. El yazması eserler Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 
kütüphaneler ve müzeler olmak üzere, üniversiteler, resmi ve özel kurum-kuruluşlarda, şahıslarda 
bulunmaktadır. Çoğunluğu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde meydana getirilen yazmalarda; Osmanlı 
İmparatorluğu’nun, Asya’nın iç kesimlerinden Orta Avrupa’ya; Kuzey Afrika ve Arap Yarımadasının 
en güney uçlarından, Ural dağlarına kadar uzanan geniş coğrafyasında kullanılan dillerin etkileri 
görülmektedir. Geçmişten bugüne kalan bu yazma eserlerden tam anlamıyla yararlanabilmek, ancak 
bu eserlerin bibliyografik nitelemelerinin yapılarak kataloglarının yayımlanması ile mümkündür 
(Atılgan, 2011). Türkiye’de yazma eserler ile ilgili yapılan en büyük proje TÜYATOK’ tur. 1978’de 
Kültür Bakanlığı tarafından, Türkiye genelinde yazmalar toplu kataloğunun hazırlanması düşünülmüş 
ve TÜYATOK (Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu Projesi ) çalışmalarına başlanmıştır. Bakanlık 
bünyesinde TÜYATOK (Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu) Projesinin başlatıldığı 1978 yılından 
bugüne kadar geçen süre içinde çeşitli illere ve koleksiyonlara ait 32 cilt katalog yayınlanmıştır. 
Gelişen teknolojiyle birlikte, daha önce yayımlanan 32 cilt katalog ile yurt dışındaki çeşitli ülkelere 
ait milli kütüphanelerde bulunan Türkçe yazmalara ait künye bilgileri ve o tarihe kadar kataloğu 
yayımlanmamış çeşitli koleksiyonlara ait yazma eserlerin künye bilgileri 2005 yılı sonunda 3 CD 
halinde araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Kültür mirasımızı zarar görmeden sağlıklı bir şekilde 
koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak ve Internet aracılığıyla yurt içi ve yurt dışından araştırmacıların 
hizmetine sunmak amacıyla 2004 yılında Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunan el yazmalarının 
dijital ortama aktarılması çalışmaları başlatılmıştır. Öncelikli olarak oluşturulan www.yazmalar.gov.tr 
web sayfasına çeşitli koleksiyonlara ait 152.140 yazma eserin bibliyografik künye bilgileri aktarılmıştır. 
Daha sonra Türkiye Kütüphanelerinde bulunan ve sistemde olmayan yazma eserlerin künyelerinin 
aktarımıyla sistemdeki künye sayısı 208.561ulaşmıştır ve bunlar içerisinde 80.579 adedinin tam metin 

http://www.yazmalar.gov.tr/
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olarak görüntülü dijitalleştirmesi gerçekleştirilmiştir (Milli Kütüphane Başkanlığı, 2012; T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 2012). 

Dijitalleştirilen Kültür Mirasa Uluslararası Erişim ve Europeana Projesi
Geleneksel materyallerin dijitalleştirilmesi Avrupa genelindeki sayısal kültürel mirası yaratma 

çabalarını destekleyen bir süreç olarak özellikle 2000’li yılların başlarında itibaren ilgi gören bir 
konudur. Avrupa’da dijitalleştirmenin stratejik imkânlar sunduğu ve aktif bir biçimde takip edilmesi 
gerektiği konusunda genel bir uzlaşı söz konusudur. Dijitalleştirme çabaları, Avrupa’nın ortak kültür 
mirasını korumak, bu mirasa vatandaşların daha iyi erişimini sağlamak, ilgili alanda eğitimi programları 
oluşturmak, elektronik içerik endüstrilerini geliştirmek için hayati bir etkinlik’ olarak algılanmaktadır. 
Dijitalleştirmenin oynadığı bu kritik rol, Haziran 2000 Feira Avrupa Konsey’inde Avrupa Birliği Üye 
Devletleri tarafından eAvrupa 2002 Eylem Planı içinde tanınmıştır (Pulman XT, 2004).

Zaman içerisinde bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) alanındaki araştırma geliştirme (AR-GE) 
projelerine tahsis edilen ödenek bakımından AB, Japonya ile ABD’nin gerisinde kalmıştır. BİT’e 
ilişkin ARGE projelerine AB’nde kişi başına 80 Avro harcanırken, bu miktar Japonya’da 350 Avro 
ve ABD’de ise 400 Avro’dur. AB’nin bu geri kalmışlığının azaltılması ve bilgi toplumu olmak için, 
Lizbon stratejisi kapsamında “i2010” (Blanke,  2004)  adında çok yönlü bir eylem planı başlatılmıştır. 
Çok sayıda projeden oluşan i2010 eylem planına AB tarafından büyük önem verilmektedir. Çünkü 
AB’nin GSYİH’ndaki büyümesinin %25’i, üretimdeki büyümesinin %40’ı ve istihdamın %6’sı BİT 
kaynaklıdır. BİT’in kullanımının artmasına bağlı olarak ekonomik büyüklük içindeki bu oranlar da 
doğal olarak artmaktadır. Dolayısıyla BİT, AB ekonomisinin lokomotifi ve istihdam sahası olarak 
görülmektedir. Bu kapsamda Avrupa Birliği Komisyonu 2005 yılında 6 üye ülkenin girişimleri ile 
kültürel mirasın korunması ve erişimi konusunda çalışmalar kapsamında Avrupa Kütüphanesinin 
kurulması girişimini başlatmışlardır.  Aynı yıl Avrupa Komisyonu i2010 raporunda sayısal kütüphaneler 
üzerinde iletişim ve Avrupa Sayısal Kütüphanesi’nin kurulması stratejik planı yer almıştır. Bu 
kapsamda Avrupa’da bilgi profesyonelleri ve teknoloji uzmanlarının birlikte çalışmalar yürütmesine 
karar verilmiştir (i2010-A, 2009).  İki yıllık bir çalışmanın sonucunda 2007 yılında Europeana’nın 
ilk  prototipi ortaya çıkmıştır. Europeana “eContentplus programme” kapsamında Avrupa Komisyonu 
i2010 politikaları çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Dijital Kütüphane Ağı orijinal 
adıyla desteklenmektedir  (Europenana, 2012).

“Europeana” olarak adlandırılan “Avrupa Dijital Kütüphanesi”, müze, kütüphane ve arşivleri 
kapsamaktadır ve i2010 çerçevesinde yürütülen projelerden en önemlilerinden birisidir. “Kolektif bir 
hafıza olmadan, bizler bir hiç oluruz ve hiçbir şey başaramayız.” Sloganıyla AB, kültürel ve tarihi 
mirasının korunarak, gelecek kuşaklara aktarılmasına verdiği önemi göstermektedir. Dolayısıyla, bu 
amaca internetten faydalanarak ulaşılması planlanmıştır. Europeana, kütüphanelerin sahip olduğu 
tarihi ve kültürel mirası elektronik ortama taşıyarak toplumun tüm kesimlerine (bedensel engelliler, 
maddi imkânı olmayanlar, bilimsel araştırma yapanlar vs.) kütüphanelerde bulunan kitap, resim, kaset, 
film, fotoğraf ve tarihi belge gibi çeşitli eserleri internetten inceleyebilme imkânını sunmak için, 
2005’te AB tarafından bilgi toplumu eylem planı i2010 kapsamında “Avrupa Sayısal Kütüphanesi” 
adıyla bir proje çerçevesinde başlamıştır. Bu projede, sayısal kopyaları çıkartılarak elektronik ortama 
taşınan kitap ve tarihi eserlerin, seyahate gerek kalmadan internet aracılığıyla herhangi bir yerden 
incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca müze ve arşivleri de kapsaması planlanan bu projede Avrupa 
kültürel ve tarihi mirasının sayısal kopyalarının çoğaltılarak yok olmaktan kurtarılması ve böylece çok 
güvenli ve daha az masraflı bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında 
oluşturulacak sayısal kütüphane veri tabanının tek bir noktada değil, bütünleşik bir yapıda kurulması 
amaçlanmıştır. Böylece, tek bir internet kapısı aracılığıyla kültürel ve tarihi mirasa çok dilli bir yapıda 
erişme imkânının sağlanması düşünülmüştür. 

Europeana kapsamında şu anda1500’ü aşkın kütüphane, arşiv, müze ve galeriden sağlanana 15 
milyona yakın materyal bulunmaktadır Bu materyaller içerisinde:

•	 İmajlar – resimler, çizimler, haritalar, fotoğraflar ve müze objeleri
•	 Metinler – kitaplar, dergiler, mektuplar, günlükler, arşiv malzemeleri
•	 Ses kayıtlar – müzik ve teyp, disk, radyo yayını vb. üzerine kayıtlı sesler
•	 Videolar – filmler, haber programları, TV programları yer almaktadır.
Yukarıdaki kaynakların bir kısmı topluma mail olmuşken bir kısmı da Avrupa’nın gizli hazinesi 

niteliğindedir. Europeana-Avrupa Dijital Kütüphanesi Projesi çerçevesinde ortaya çıkan çözümler 
kurumların dijitalleştirme ve dijital içerik yönetimi uygulamaları geliştirmelerine son derece önemli 
katkılar sağlayabilecek niteliktedir. Yine kaynaklara ortak web platformundan erişim sağlayan 
Europeana, küçük yerel kültür kurumlarının bile uluslararası alanda görünür olmalarına imkan 
sağlamaktadır. 33 Avrupa ülkesinden 1500’den fazla kültür kurumunun yaklaşık 24 milyon kaynakla 
içerisinde yer aldığı Europeana Projesi’ne Türkiye kaynaklı ilk katkı AccessIT (Accelerate the 
Circulation of Culture through Exchange of Skills in Information Technology - Bilgi Teknolojilerinin 
Değişen Yetenekleri Aracılığıyla Kültür Dolaşımının Hızlandırılması) adlı Avrupa Birliği (AB) 
destekli bir proje ile Şubat 2012’de gerçekleşmiş ve el yazması, ferman, berat gibi belgelerden oluşan 
yaklaşık 50.000 kayıt Euroepana’ya aktarılmıştır.

AccessIT Projesi ve Türkiye Yazma Eserlerinin Europeana’ya Aktarılması
AccessIT  (Accelerate the Circulation of Culture through Exchange of Skills in 
Information Technology - Bilgi Teknolojilerinin Değişen Yetenekleri Çerçevesinde Kültür 

Dolaşımının Hızlandırılması) 2009 Aralık ayında Hacettepe Üniversitesi’nin Türkiye adına yürütücü 
ortak (partner) olarak dahil olduğu, Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür Programı altında kabul edilen 
bir projedir. AccessIT Projesinin diğer ortakları; İngiltere’den MDR Partner, Yunanistan’dan Veria 
Halk Kütüphanesi, Polonya’dan Instytut Chemii Bıoorganıcznej ve Sırbistan’dan Belgrad Şehir 
Kütüphanesidir. Projenin yükümlülükleri arasında partner ülkelerde dijitalleştirme ve dijital kaynak 
paylaşımı üzerine özellikle ilerleme yapmanın sınırlı olduğu küçük yerel organizasyonlar için bir 
eğitim modülü geliştirmek, her ülke için belirlenen sayılarda Europeana Avrupa Dijital kütüphanesi 
standartlarına uygun paylaşılabilir içeriğin yapılandırılmasını sağlamak yer almıştır. Proje kapsamındaki 
çalışmalarda, partner ülkelerde kültür ve sanat eserlerine Türk ve Avrupa vatandaşlarının geniş çaplı 
ve demokratik erişimini sağlama için gerekli eğitim ve teknolojik altyapı olanaklarını maksimize 
etme, bu kültür-sanat çalışmaları ve ürünlerinin Avrupa Dijital Kütüphanesine aktarılması yönünde 
altyapısal etkinlikler gerçekleştirme de yer almıştır (AccessIT, 2012, AccessIT Project, 2012). 

Projede kapsamında Türkiye Takımının yükümlüleri arasında; kültürel miras kapsamındaki 
ülkemize ait 50.000 dijitalleştirilmiş objenin Europeana Avrupa Birliği Kütüphanesi standartlarına 
uygun olarak yeniden tanımlanması, yapılandırılması ve elektronik ortamda paylaşımına dönük 
çalışmalar yürütülmesi yer almıştır. Proje ile ilk kez Türkiye’den Avrupa Dijital Kütüphanesi ile 
kaynak paylaşımı yapılmış ve paylaşılan 50.000 kaynağın 37.000’i  “Türkiye Yazmaları” kapsamında 
yer alan dijitalleştirilmiş el yazması nadir eserlerden oluşmuştur. 

AccessIT Projesi Kapsamında Europeana le Kaynak Paylaşımı
AccessIT Projesi kapsamında Europeana Avrupa dijital kütüphanesi ile kaynak paylaşımı süreci 

aşağıdaki adımlardan oluşmuştur. 
1. Öncelikle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane Başkanlığı ile yapılan 

protokoller çerçevesinde Europena ile hangi kaynakların paylaşılacağına karar verilmiştir. 
2. Belirlenen yaklaşık 50.000 kaydın veri tabanlarından seçilmiş, bibliyografik künyeleri ve  
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dijital içeriğin yer aldığı adresler belirlenmiştir. 
3. Europena’nın içerik tanımlaması ve yönetimi üzerine standardı olan The Europeana Semantic 

Elements (ESE) (2012) incelenmiş, elde bulunan kaynakların ESE ile uyumlu hale gelmesi için 
izlenecek adımlara kara verilmiştir. 

Örneğin Milli Kütüphane Başkanlığına bağlı yazmalar Türkiye Yazmaları kapsamında yer alan 
kaynakların bibliyografik verileri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

Yukarıdaki bibliyografik bilgilerin ESE’nin belirlediği Dublin Core’e dayanan aşağıdaki 
etiketleme alanlarına çevrilmesi için özel bir program geliştirilmiştir. 

ESE tanımlama kriterlerine uyumlu hale getirmek için yazmaların aşağıdaki gibi bibliyografik 
künyeleri hazırlanarak listeler oluşturulmuştur.
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Daha sonra bu listeler XML formatına dönüştürme aşamasında aşağıdaki gibi “notepad”de 
tanımlanmıştır. 

 

Bu çalışmaların ardından kaynaklar ESE standartlarına göre aşağıda gibi XML formatında 
tanımlanmışlardır. 

Açık Arşiv Harmanlama Protokolü (OAI-PMH) çerçevesinde dijital arşivlerden ESE Standartlarına 
göre tanımlanan içeriğin denetlenmesini ve uyumluluğunu sağlama yönelik olarak Europeana-XML-
Builder adlı bir programdan yararlanılmıştır (Europeana-XML-Builder, 2012) 

Yaklaşık 6 ayı bulan çalışmaların sonucunda başta Proje koordinatörü Prof. Dr. Bülent Yılmaz 
olmak üzere, Proje koordinatör yardımcısı Doç. Dr. Özgür Külcü, Dr. Yurdagül Ünal, Arş. Gör. Tolga 
Çakmak ve kaynak paylaşımı üzerine sistemlerin geliştirilmesinde hizmet alımı yapılan Shapour 
Taherzade çabaları sonucunda, Milli Kütüphane Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Erdal Naneci’nin desteği 
ile yaklaşık 50.000 kaydın ESE’ye uyumlu bibliyografik kayıtlarının oluşturulması, OAI-PMH ile 
uyumlu XML formatına dönüştürülmesi, Europeana Avrupa Dijital arşivi ile paylaşımı çalışmaları 
tamamlanmıştır.    

Aşağıda Europena’nın ana sayfasından görüntü yer almaktadır. 

Aşağıda toplayıcılığı (aggregator)Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi olan proje 
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kapsamında paylaşımı gerçekleştirdiğimiz Europena’da yer alan kayıtlara ilişkin örnek kayıtlar yer 
almaktadır. 

Aşağıda örnek kayıtların Europeana sitesinde tanımlanmış biçimleri görülmektedir. 

Aşağıda kaynağa tıklandığı zaman orijinal içeriğin yer aldığı Milli Kütüphaneye olan link 
görülmektedir. 
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Sonuç
Kültür mirası niteliğindeki kaynakların dijitalleştirilmesi sadece kaynakların korunması 

açısından değil, sınırların ötesinde çoklu erişim ve kaynak paylaşımı açısından da önem taşımaktadır. 
Bu çerçevede gerçekleştirilecek dijitalleştirme uygulamalarında öncelikle kaynakların orijinalliği, 
bütünlüğü, doğruluğu ve güvenilirliğini korunmasına dönük gerekli standartlar ve uygulama 
örneklerinin rehber alınması önemli görülmektedir.  Dijital kaynağın türü ve özelliklerine en uygun 
teknik donanımın, format yapılarının, çözünürlüklerin, programların ve veri tabanlarının seçilmesi, 
kaynakların tanımlanmasında uluslararası standartların göz önüne alınması, paylaşıma ve diğer ulusal 
ve uluslararası e-arşivlerle bütünlemeye uyumlu yazılım ve donanımların seçimi diğer önemli konular 
arasında sıralanmaktadır. Europena Avrupa Dijital Kütüphanesi kültür varlıklarımızı ve değerlerimizi 
diğer ülke vatandaşları ile paylaşabilmek için son derece önemli bir platform oluşturmaktadır. AccesIT 
Projesi çerçevesinde Türkiye adına ilk kez gerçekleştirilen Europeana Avrupa Dijital Kütüphanesi ile 
kaynak paylaşımının, Proje çıktılarından da yararlanarak diğer kişi ve kuruluşlarca sürdürülmesi en 
önemli dileklerimiz arasında yer almaktadır.
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ÖZ

Osmanlı Devleti, üç kıtada farklı dil, din ve ırk yapısına uygun milletleri uzun bir süre yönetimi 
altında bulundurmuştur. Bu süre içerisinde devlet işleyişi içinde üretilen her türlü belgenin 
korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasına gereken önem verilmiştir. Günümüzde bu 

önemli belge birikimi çeşitli projelerle elektronik ortama aktarılmaktadır. Elektronik ortama aktarılan 
Osmanlı Coğrafyası belgelerinin kimliklenmesinde ve sayısal oluşumunda üst veri uygulaması 
yapılmalıdır. Çünkü üst veri, elektronik belgenin içeriğini ve yapısını açıklayan kimliktir. Üst veri, 
kullanıcıların uzun süreler boyunca belgeleri kontrol edebilmesini, yönetebilmesini, arayabilmesini, 
depolayabilmesini ve anlayabilmesini mümkün kılan açıklayıcı ve düzenleyici veridir. Örnek olarak 
vermek gerekirse üst veri, belgenin başlığı, içerdiği konu, belge türü, üretim tarihi, işlem süreci ve 
düzenlenmesi gibi pek çok konuda, hem belgenin üretimi, yönetimi ve depolanması gibi iş süreçlerine 
ilişkin bilgiler içerir, hem de bu belgelere teknik olarak erişilebilmeyi mümkün kılar. Araştırıcıların 
bilgiye erişimini kolaylaştıran arama motorları da, elektronik ortama aktarılan belgeleri kimliklemek 
için üst veriyi kullanmaktadır. Bu çalışmada; elektronik  ortama aktarılan Osmanlı Coğrafyası 
belgelerinin üst veri standartları ile kimliklenmesi ve internet aracılığıyla daha çok erişilebilmesinin 
önemi vurgulanmış,  dünyada bu alanda ortaya konan model ve stratejiler verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca 
elektronik ortama aktarılan Osmanlı Coğrafyası belgelerinin üst verisini oluşturma ve Türkiye’de 
elektronik belgelerinin kimliklenmesinde uyulması gereken kurallar ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler:  Kimlikleme, Üst Veri, Elektronik Belgelerin Kimliklenmesi, Osmanlı 
Coğrafyası Belgelerinin Üst Verisini Oluşturma

Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYTER
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi /TÜRKİYE

ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILAN OSMANLI COĞRAFYASI BELGELERİNİN 
ÜST VERİ STANDARTLARI İLE KİMLİKLENMESİ



892 893

KONGRE BİLDİRİLERİ

Arşiv Dairesi BaşkanlığıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

GİRİŞ
Devlet Arşivleri Genel  Müdürlüğü’nde Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait belgelerin elektronik 

ortama aktarılması, tasnifi, kataloglarının hazırlanması ve araştırıcıların hizmetine sunulması 1991 
yılında başlanmış, 18 Nisan 2002 tarihinden sonra Osmanlı Arşivi katalogları ile Cumhuriyet Arşivi 
katalogları internet ortamında araştırmacıların hizmetine sunulmuştur (www.devletarsivleri.org.tr). 
Osmanlı coğrafyası belgelerinin sayısallaştırarak korunması ve erişime açılması tek başına çözüm 
değildir. Özellikle bilgilerin uzun süreli erişimini sağlamak için belgelerin anahtar kelime ve konu 
başlıkları gibi üst veri alanlarıyla kimliklenmesi gerekir. Kimlikleme bir kurallar dizgesidir ve standart 
öğelere dayanmaktadır (Bayter, 2009, s. 7). Kimliklemenin doğru, zamanında ve hızlı olması bilgiye 
erişimi kolaylaştırır ve bibliyografik kontrolü de gerçekleştirir. Elektronik ortama aktarılan Osmanlı 
coğrafyası belgelerinin de zamanında ve tam olarak erişebilmesi bu bilgi kaynaklarının standart 
biçimde kimliklenmesi ile gerçekleşebilir. Elektronik belgelerin standart biçimde kimliklenmesi 
1990’ların ikinci yarısında oluşturulan üst veri (metadata) standardı ile yapılmaktadır. Üst veri, bir 
belgenin içeriği hakkında bilgidir ve elektronik belgelere bir veritabanı gücü kazandırır. Çünkü her 
tür belge formatı ve medya türü için kullanılabilir. Ayrıca kullanıcıya çok az ihtiyaç duyar, evrensel 
standartları kullandığı için kullanımı kolaydır. En önemli özelliği ise elektronik belge nereye taşınırsa 
taşınsın üst veri belgenin içinde kalacağı için belgeye erişim her zaman mümkündür. Otomatik 
üst veri hazırlamada yüzde yüz oranda belgeye erişim ve maliyetten kar elde etmek mümkündür. 
Otomatik üst veri sistemi kurum düzeyinde üst veri uygulamalarına intranet, extranet ve internet gibi 
farklı ortamlarda bulunan elektronik belgelerin hepsini arama olanağı sağlar.  Birçok gelişmiş ülke 
bu konudaki çalışmalarını tamamlayarak  kendi ülkelerindeki belgeleri kimliklemektedir. Aranılan 
bilgiye ve belgeye erişimi kolaylaştırmak için son dönemlerde üst veri üretme ve işbirliği çalışmaları 
oldukça önem kazanmaktadır. 

Dünyada Elektronik Ortama Aktarılan Belgelerin Kimlikleme Çalışmaları:
Electronic Publications Pilot Project (EPPP)
Çalışmalardan ilki 1994 yılında Kanada Ulusal Kütüphanesi tarafından Kanada’ya ait elektronik 

belgelerinin kimliklenmesi, korunması ve erişiminin sağlanmasındaki zorlukları anlayarak tanımlamak 
amacıyla başlatılan EPPP (Electronic Publications Pilot Project)’dir. İnternetin ve teknolojinin hızlı 
bir şekilde hayatımıza girmesi ve bilgiye erişimi kolaylaştırmasıyla, Kanada Ulusal Kütüphanesi, ağ 
üzerindeki belgelerini  “ulusal miras” kapsamında olan yayın varlığını değiştirdiğini fark etmiştir. 
Dolayısıyla ulusal kütüphane elektronik ortamdaki belgelerin tanımlanması, belirlenmesi, erişiminin 
sağlanması, depolanarak korunması anlamında çözüm yolları bulmakta kendisini sorumlu tutmuştur. 
Ulusal kütüphane, ağ üzerinde bulunan enformasyonun korunmasına dair önlemler almadığı takdirde 
Kanada ulusal belge mirasında büyük boşluklar olacağının farkına vararak diğer büyük kütüphanelerle 
işbirliği içinde EPPP çalışmasını başlatmıştır. Proje kapsamına iletişim ağları aracılığı ile erişilebilen 
ve sunucu bilgisayardan yayılan belgeleri dâhil edilmiştir. Belgelerin içeriği ise şöyle saptanmıştır: 
Kanada’ya ait  belgeler veya Kanada’ya ait şirket veya sponsorlar tarafından yüklenilmiş veya 
üretilmiş belgeler olmalıdır (Electronic Publications..., 1999).

Preserving and Accessing Networked Documentary Resources of Australia (PANDORA)
1996 yılı haziran ayında başlatılan Avustralya’ya ait PANDORA (Preserving and Accessing 

Networked Documentary Resources of Australia) projesi de ilk kimlikleme örneklerindendir. 
PANDORA projesinde ulusal kütüphane, eyalet kütüphaneleri ve kültür enstitüleri ile işbirliği 
içinde çalışmaktadır. Avustralya Ulusal Kütüphanesi, eyalet sınırları içinde derleme uygulamalarını 
gerçekleştiren diğer altı eyalet kütüphanesinden kendi eyaletlerine ait belirli belgelerinin kimlikleme 
sorumluluklarını üstlenmelerini istemiştir. PANDORA projesi kapsamında ulusal kütüphane, eyalet 

kütüphaneleri ve Ulusal Ses ve Film Arşivi dâhil olmak üzere 10 kütüphane görev almıştır. Ulusal 
kütüphane, bu kütüphanelerle işbirliği içerisinde çalışarak Avustralya’ya ait belgelerin gelecek nesillere 
aktarılmasını hedeflemiştir. Projede elektronik belgeler ulusal kütüphane tarafından kimliklenmiş ve 
ulusal bibliyografyanın bir parçası haline getirilmiştir. Projede çalışanlara belgelerin seçiminden, 
yazarlar ve üreticilerle bağlantı kurulmasından, yayın yakalama sıklığından ve kalite kontrolü ile 
ortaya çıkan sorunların çözümünden, yenilenen teknolojinin yarattığı sorunların tespiti, sayfaya giriş 
başlığının verilmesi ve ulusal bibliyografyada kimliklenmesi gibi çok yönlü sorumluluklar verilmiştir. 
İşbirliği çalışmasında kimliklenen belgelerin, Avustralya ve Avustralyalılarla ilgili olması veya 
Avustralyalı bir yazar tarafından üretilmiş olması, Avustralya ile bir şekilde ilgili olması benimsenmiştir 
(PANDORA: Australia’s web Archive, 2005; Oğuz, 2006).

The Royal Swedish Web Arhiw3e (KULTURARW3 )
Avrupa’daki uygulamaların ilklerinden biri İsveç Kraliyet Kütüphanesi’nin Kulturarw3 projesidir. 

1996 yılında elektronik ortama aktarılan belgelerin kimlikleme sorununa çözüm getirmek amacıyla 
Kulturarw3 projesi başlatılmıştır. Bu proje ile İsveç’e ait internet üzerinde var olan bütün belgelerin 
kimliklenmesi amaçlanmıştır. Gelecekteki araştırmacılar için neyin değerli olup neyin olmayacağı 
şimdiden tahmin edilmesinin zor olmasından dolayı  belgelerin tümü kimliklenmeye çalışılmıştır. 
URL adreslerinin sonunda bulunan İsveç’e ait  .se ile biten bütün elektronik belgeler kimliklenmiştir. 
İsveç’te bulunan com, org ve net gibi uluslararası alan adları altında kayıtlı olan belgeler de projeye 
dahil edilmiştir. İsveç’in belgelerini kimliklemek için programlandırılan toplayıcı robotlar belgeleri 
kimliklemeye hafızaları boş olarak başlar, her belgeyi bir kez kimlikler ve sonra dururlar. Tüm bu 
zaman içerisinde  İsveç belgelerinin tamamı kimliklenmiştir. Günlük gazeteler her gün, haftalık dergiler 
her hafta ve sürekli bu şekilde kimliklenmiştir. Kraliyet kütüphanesi bu projeye başlarken kimliklenen 
belgelerin kullanıcıya açılmasını düşünmemiştir. Daha sonra bu projenin kütüphanenin yasal görevi 
altına girmesi ile kütüphaneye ait alanlarda belgelerin kullanıcı hizmetine açılması hükmü de yasal 
görevinin içine eklenmiştir. Belgelerin internette benzer şekilde kullanıcılar tarafından erişilebilir 
olması düşünülmüştür. Ortalama bir kullanıcı web tarayıcısının  yardımı ile bu belgeler üzerinde 
Alta Visita veya Euroseek gibi arama motorlarını kullanır şekilde gezinti ve araştırma yapılabilmiştir 
(Kungliga Biblioteket, 2005).

The Internet Archive (IA)
İngiliz Milli Kütüphanesi öncülüğünde yürütülmekte olan İnternet Arşivi (The Internet Archive, 

IA) Birleşik Kraliyet Web Arşivi Konsorsiyumudur. Bu konsorsiyum bilimsel, kültürel ve akademik 
kaynakların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Hak sahiplerinin 
izinleri ile seçimli web arşivleme çalışmalarını yürütür. İnternet Arşivi, kar amacı gütmeyen ticari 
bir ortaklığın sonucunda ortaya çıkmıştır. Uluslararası çalışmalar arasındaki ortak noktayı, ülkelerin 
ulusal çapta yürüttükleri elektronik belge kimlikleme çalışmalarını uluslararası platformda geliştirme 
gayretleri şeklinde tanımlamak mümkündür.  IA’nın hareket noktasında elektronik ortamı dünya 
çapında kimliklemek hedefi yatmaktadır. İnternet Arşivi, Web üzerindeki bilginin ileriye dönük 
kullanımını sağlamak amacıyla 1996 yılında hayata geçmiştir. Kar amacı gütmeyen bir girişim olan 
IA, 2001 yılında sahip olduğu koleksiyonu The Wayback Machine adındaki ara yüz aracılığı ile serbest 
kullanıma açmıştır (Day, 2003).  İnternet Arşiv’i uygulamasında aralarında kütüphanelerin de yer 
aldığı çeşitli organizasyonlarla işbirliğine gidilmiş, bibliyografik kaynakların sayısallaştırılması ve 
sayısal ortamda dağıtımını sağlamaya yönelik projeler üretilmiştir (Aldemir ve Oğuz, 2006, s. 24).

http://www.devletarsivleri.org.tr
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Preservation Arrangement & Retrieval of Assorted Digital Materials (PARADIGMA)
Norveç Ulusal Kütüphanesi, PARADIGMA projesini Ağustos 2001 yılında uygulamaya 

başlamıştır. PARADIGMA projesinin hedefi, elektronik belgelerin kimliklenmesi, derlenmesi ve 
korunmasında gerekli teknoloji ve metotları bulmak ve derlediği bu belgeleri 1989 Derleme Yasası 
uyarınca ulusal kütüphane kullanıcılarının erişimine sunmaktır. PARADIGMA projesi ile kazanılan 
deneyimler bibliyografik, teknik ve yasal alanlar da kendini göstermiştir. Proje, Norveç’te yayımlanmış 
ve halkın erişimine sunulmuş tüm belgeleri kapsamına almıştır. Kapsamın böyle belirlenmesinin 
sebebi,  Norveç’le, Norveçlilerle ve yurt içinde ve yurt dışında olan Norveç’e ait durumlarla ilgili 
bilgilerin kaynağı olmaya çalışmaktır. Bu durum tüm elektronik belgelerin kayıt altına alınmasını 
sağlamış ve araştırma için erişilebilir kılmıştır. Norveç’te “.no” alan adı ile biten belgeler ile .com, 
.net, .org alan adı ile biten belgeler kimliklenmiştir. (National Library of Norway, 2004).

The French National Institute for Research in Computer Science and
Automatic Control (INIRI)
2001 yılında Fransa Ulusal Kütüphanesi,  elektronik belgeleri  kimliklemek için INIRI çalışmasını 

başlatmıştır. Fransa Ulusal Kütüphanesi bünyesinde yürütülen bu işbirliği çalışması derleme kanunu 
tarafından desteklenmemektedir. Bu nedenle, Fransız elektronik belgelerinin kimliklenmesini 
amaç edinen bu çalışmanın mali giderleri kütüphanenin kendi bütçesi tarafından karşılanmaktadır. 
Kimliklenecek olan belgeler önemli olmalı ve belgelere en son ne zaman ulaşıldığına dair bilgiler ve 
belgelere ait bir güncelleme olup olmadığı, olduysa ne zaman olduğunu içeren bilgiler yer almalıdır. 
Fransız elektronik belgelerini kimliklemeye çalışan Fransa Ulusal Kütüphanesi’nin bu girişimi 
başlatmasının nedeni ulusal kültür birikiminin ortaya çıkmasını sağlamaktır(Day, 2003, ss. 26-27).

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi gelişmiş ülkeler, elektronik ortamda ürettikleri belgeleri 
kimliklemek için çeşitli projeler başlatmışlar ve yürütmüşlerdir. Bu projelerde de uygulanan 
kimliklemenin nasıl yapıldığı aşağıda kısaca anlatmaya çalışılmaktadır.

Elektronik Ortama Aktarılan Belgelerin Kimliklenmesi
Elektronik ortama aktarılan belgelerde çok farklı formatlar kullanılmaktadır. Kullanılan 

belgenin özelliklerine göre ASCII, HTML, PDF, PHP, ASP, JPG, TEXT, MOVE, SOUND vb. 
şekiller kullanılabilir (Göçmen, 2012). Bu formatlarda elektronik belgeleri kimlikleme, internet 
üzerinde arama motorlarınca etkin bir biçimde bulunabilmesine olanak sağlayan üst veri etiketlemesi 
ile yapılabilir. Elektronik belgenin tamamı yerine, standart bir biçimde oluşturulmuş bibliyografik 
verilerini okuyarak yapılan bir dizinleme, dizinleme robotlarında olduğu gibi erişim isabeti açısından 
arama motorlarının da performansını artıracaktır (Tonta, Yıltan ve Sever, 2002). Bu da, elektronik 
ortama aktarılan her bir belgenin standart biçimde kimliklenmesi yani elektronik ortamdaki şekliyle 
üst verisinin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Üst veri ile elektronik belgenin bibliyografik tanımı 
da Dublin Core gibi standartlarla oluşturulur. Üst verisi oluşturulan belgeler, internet üzerinde, arama 
motorlarınca etkin bir biçimde bulunabilir (Uysal, 2001, s. 110). 

Üst verisi oluşturulan elektronik ortama aktarılan belgenin farkındalığı artar ve web üzerinde 
çabuk bulunur. Elektronik belgede üst verinin standart biçimde uygulanması belgeye doğru biçimde 
ulaşılmasını sağlar. Üst veri,  elektronik belgeye internet üzerinde yüksek oranda görüne bilirlik 
kazandırır. Üst verinin en önemli yararlarından biri de, sınırsız kaynağın bulunduğu internet ortamında 
kaynakların, tanımlamasını yaparak arayanlar tarafından kolaylıkla bulunmasına yardımcı olmaktır. 

Elektronik ortama aktarılan belgeleri kimliklerken, web tabanlı bilgi kaynaklarının taranabilmesini 
sağlamak amacıyla doğru terminoloji kullanılmalıdır (Al ve Küçük, 2003, s.168). Eğer belgelerin 
içeriği standartlara uygun olarak verilirse belgelere herkes tarafından erişilebilme olasılığı artırılmış 
olacaktır (Boeri ve Hensel, 1998, s. 2). Elektronik ortama aktarılan belgelerin standartlara göre 

kimliklenmesi, bilginin aranmasında, tanımlanmasında tek biçimlilikte, tek yol sağlamaktadır. Bu da 
şu anda internet üzerindeki tarama sonuçlarından daha iyi sonuçlara ulaşabilme imkânı verecektir.

Elektronik  Ortama Aktarılan Osmanlı Coğrafyası Belgelerinin Üst Verisini Oluşturma  
Elektronik ortama aktarılan belgelerin erişiminin artırılması yukarıda da değinildiği gibi üst 

verisinin oluşturulmasıyla mümkündür. Üst veri, belgenin kimliğini ortaya koyan ve aynı zamanda 
bunlara erişimi kolaylaştıran tanımlayıcı verilerdir. Diğer bir ifade ile üst veri, söz konusu kaynakların 
kimliğini oluşturma fonksiyonuna sahip olmanın yanı sıra, bu kaynaklara daha doğru ve nitelikli 
erişimi sağlayan araçtır. Üst veri el ile oluşturulabileceği gibi, bir yazılım kullanılarak da oluşturulabilir. 
Elektronik ortamda değişik dosya formlarında pek çok belge için üst veri söz konusu olabilmektedir.  
Buradaki örnekte bildiri kapsamında ancak HTML belgesi olarak sunulan verinin kimliklenmesi 
verilmiştir. 

Belgelerin kimliklenmesinde  ilk adım, HTML 3.2 standardında belirteçlerinin tanımlanmasıyla 
atılmıştır. HTML kodunun başında bulunan ve <head> … </head> alanı ile sınırlanan, üst veri 
belirteçleri görüntülenebilir olmayıp tamamen robotlara hitap etmektedir. Arama motorları açısından 
ilginç olabilecek iki belirteç ismi “tanım” ve “anahtar sözcük”tür. Bir belgede yer alan üst veri 
belirteçlerinin listesi (author, description, keyword, vs.) <head> etiketi içinde yer alan bir görüntü 
niteliğindeki URL adresi ile kontrol edilebilir. Ancak bu, zorunlu değildir. Üst veri içeriklerini belirli 
bir sözcük hazinesi ve kodlama kuralları ile kontrol etmek mümkün değildir. Üst veri, belgenin içeriğini 
makinenin anlayabileceği dilde tanımlamak amacı ile kullanılmaktadır (Tonta, Bitirim ve Sever, 2002, 
s. 35). Elektronik belge için Dublin Core öğeleri belgenin yaratıcısı tarafından hazırlanabileceği gibi, 
bu bilgiler daha sonra başkaları  tarafından da eklenebilir. URL adresi verilen ağ üzerindeki bir sitenin 
otomatik olarak üst veri etiketlerini üreten Dublin Core Generator adlı bir yazılım da geliştirilmiştir. 
DC,  arama motorlarında elektronik belgeleri temsil etmek üzere kullanılan üst veri etiketleri, konu 
başlıkları, anahtar sözcükler, özetler vb oluşturulmuştur (Tonta, 2000, s. 1002). Aşağıda bir elektronik 
belgenin erişimini artırmak için üst veri oluşumu örneği verilmiştir.

Arama motorlarının tanıdığı üst veri etiketlerinden  “description” (açıklama) ve “keywords” 
(anahtar kelimeler)  etiketleri html belgesinin “head” bölümüne yerleştirilmelidir. Yani <head> ile </
head> ifadeleri arasında yer almaları gerekir. Etiketler şöyle görünmelidir:
<HEAD> 
... 
<meta name=”description” content=”belgenin açıklaması buraya gelir.”> 
<meta name=”keywords” content=”anahtar sözcüklerinin listesi buradadır”> 
</HEAD>

Ayrıca <head> ile </head> ifadeleri arasında yer alan ve üst veri etiketleri hemen üst kısmında 
bulunan bir de <TITLE> yani “başlık” açıklaması vardır. <title> ve </title> ifadeleri arasına belgenin 
başlığı yazılır.

<HEAD> 
<TITLE>belgenin başlığı bu kısımda yer alır</TITLE> 
<meta name=”description” content=”belgenin açıklaması buraya gelir”> 
<meta name=”keywords” content=”anahtar sözcüklerin listesi buradadır”> 
</HEAD>

Üst veri etiketlerinden yazılı olanlar belgenin dizinlenmesi için sadece arama motorları 
tarafından kullanılır. Belgenin görünen içerik yani gövde (body) metni ise üst veri etiketlerin hemen 
altından başlayan <body> ve  </body> ifadeleri arasında yer alır.

<HEAD> 
<TITLE>belgenin başlığı bu kısımda yer alır</TITLE> 
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<meta name=”description” content=”belgenin açıklaması buraya gelir”> 
<meta name=”keywords” content=”anahtar sözcüklerinin listesi buradadır”> 
</HEAD> 
<BODY> 
... belgenin görülebilen içeriğinin bulunduğu bölüm ...  
</BODY>

Bazı arama motorları “title”, “description”, “keyword”, ve belgenin içerik metni arasında uyum 
ararlar. Bu nedenle, her alanda aynı anahtar sözcükler kullanılmaya çalışılmalıdır. Yani, eğer anahtar 
sözcük listesi “kimlikleme” ifadesini içeriyorsa, bu anahtar sözcüğü yalnızca “keywords” üst veri 
etiketinde değil, aynı zamanda “description”, “title” ve içerik metninde de kullanılması gerekir.

Yine de unutulmaması gereken, her arama motorunun farklı olduğudur. Bazı arama motorları 
yalnızca içerik metninin ilk satırlarını kullanır. Yani, bir html belgesinde <body> etiketinden sonra 
gelen içeriği kullanır.

Bazıları ise bunun farklı bir kombinasyonunu kullanır ve belgeyi tutarlılık açısından değerlendirir. 
Yani, eğer aynı anahtar kelime hem “başlık” (title) etiketinizde, hem gövde metninizin ilk satırlarında, 
hem “açıklama” (description) üst veri etiketinde, hem de “anahtar kelimeler” (keywords) üst veri 
etiketinde varsa, bir aramada belgeye daha fazla ağırlık verilir.  Bu kural yalnızca bazı arama motorları 
için geçerlidir. 

 
Elektronik Ortama Aktarılan Osmanlı Coğrafyası Belgelerinin Üst Verisini Oluşturmada 

Kullanılacak Üst Veri Standardı
Günümüzde elektronik ortama aktarılan belgelerin kimliklenmesi, düzenlemesi, yönetilmesi, 

taraması ve erişme işlevlerini sürdürmek için kullanılan en önemli araç üst veridir. İnternetteki 
kaynak yığınları kontrolsüzdür. Kontrolsüzlük hem tehlikelidir hem de sakıncalı bulunur. 
Standardizasyonun ve yararları kaybolabilir. Bu yüzden Dünya Web Konsorsiyumu’nun belirttiği gibi, 
web standardizasyonu içeren üst veri içerikli işaretleme zorunluluğu için üst veri yapısına gereksinme 
vardır (Electronic,2003:142).

Her türlü organizasyonun bütün gereksinimlerini tam olarak karşılayabilecek hazır bir üst veri 
setinin varlığından söz edilemez. Çünkü verdiği hizmetlere ya da yapısına göre her organizasyon 
diğerlerinden farklı olabilmektedir. Organizasyonlardaki bu farklılık, yapılarına ve ürettikleri 
elektronik belgelere de yansımaktadır. Organizasyonlar ürettikleri elektronik belgeleri ve kurumsal 
yapıları yönüyle aynı ya da farklı alanda hizmet veren diğer organizasyonlardan farklı olabilir. Bu 
durum, her organizasyonun üst veri setini farklı şekilde uygulamasına neden olmaktadır. Örneğin, bazı 
organizasyonlar, sınıflama ve erişim işlemlerinde işlem tarihi ve adı üzerinde sürdürülen dizinlemeye 
gereksinim duyarken, diğerleri bu gereksinimi konu hiyerarşisi oluşturma yöntemi ile gidermektedir. 
Organizasyonlar ve sürdürülen aktiviteler arasında görülen bu farklılıklar nedeniyle, oluşturulacak üst 
veri seti oldukça geniş ve genel gereksinimlere cevap verecek nitelikte olmalıdır (Model…, 2001:87). 
Osmanlı Coğrafyası ilgili elektronik ortama aktarılan belgelerin üst verisini oluşturmada,  genel 
gereksinimlere cevap verdiği dünyaca kabul edilen ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından da “TS 
ISO 15836 Bilgi ve dokümantasyon - Dublin Core meta veri öğe kümesi” adında 19.06.2007 tarihinde 
yayınlanan “Dublin Core meta veri öğe kümesi”  kullanılmasını önerilmektedir (Standart, 2008). DC 
meta veri öğe kümesi aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

1. Başlık  (Title): Kaynağın ismi
2. Yazar/Yaratıcı (Author/Creator): Kaynağı meydana getiren kişi ya da kişiler
3. Konu (Subject): Kaynağın ne ile ilgili olduğu ve konusu hakkında düşünce veren belli başlı 

anahtar kelimeler
4. Tanım (Description): Kaynağın içeriğini tanımlamada yardımcı olması amacıyla kullanılır

5. Yayıncı (Publisher): Kaynağı yayınlayan
6. Diğer katkıda bulunanlar (Contributor): Yazar ya da yaratıcı olarak adı geçmeyen,  ama 

editör, çeviren vb gibi kaynağın içeriğine katkıda bulunan kişiler
7. Tarih (Date): Kaynağın oluşturma tarihi
8. Kaynak tipi (Type): Kaynağın türü (roman, şiir, teknik rapor, sözlük vb)
9. Biçim (Format): Kaynağın formatının ne olduğu (html, pdf vb)
10. Kaynak tanımlayıcı (Identifier): URL veya URN gibi kaynak adresi ya da numarası
11. Kaynak (Source ): Elektronik kopyanın dayandığı bilgi kaynağı
12. Dil (Language): Kaynağın hangi dilde olduğu  
13. İlişki (Relation): Bilgi kaynağının diğer kaynaklarla ilişkisi
14. Kapsam (Coverage): Kaynağın kapsamı
15. Haklar (Rights): Telif ve kullanım hakları ile ilgili bilgiler   (Dublin Core Initiative, 1999; Al 

ve Küçük, 2003:5)

Türkiye’de Elektronik Belgelerin Kimliklenmesinde Uyulması Gereken Kurallar
Türkiye’de elektronik belgelerinin kimliklenmesinde uyulması gereken kuralları Devlet 

Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu ‘Elektronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri 
Referans Modeli’ adlı rehber belirler. Rehber, e-devlet uygulamalarında web sitesinin ilgili asgari 
standartlarını ortaya koyması açısından önemli bir kaynaktır. Özellikle belge ve belgesel işlemlerin 
ana unsurları olan saklama planı, dosya tasnif planı, klasör, belge grubu gibi çeşitli unsurlara ilişkin 
üst veri tanımlarını içeren kaynak, Türkiye’de bu alanda hazırlanmış ilk rehberdir. Bu rehberin ayrıca 
bizim konumuz açısından önemi ise elektronik belgelerin kimliklenmesi konusunda standartlaşmanın 
sağlanmasına zemin oluşturması için iyi bir fırsat olarak görülmesidir. Kaynağın 2006 yılında yeni 
ilavelerle genişletilmiş ve ikinci versiyonu yayınlanmıştır (Kandur, 2006). 

Sonuç
Elektronik ortama aktarılan Osmanlı Coğrafyası belgelerinin bibliyografik kontrolü yapılmalıdır. 

Elektronik belgeye günümüzde arama motorları tarafından yapılan taramalarla erişilmektedir. 
Elektronik belgelerinin tamamının, dizinleme robotlarınca okunarak dizinlenmesi elektronik ortam 
hacmi göz önüne alındığında mümkün olmadığı gibi, erişim isabeti ve kesin isabet açısından da en 
uygun çözüm yolu değildir. Ancak elektronik belgenin tamamı yerine, standart bir biçimde oluşturulmuş 
bibliyografik verilerini okuyarak yapılan bir dizinleme, dizinleme robotlarının olduğu gibi erişim 
isabeti açısından arama motorlarının da performansını artıracaktır. Bu da, her bir elektronik belgenin 
standart biçimde kimliklenmesini yani elektronik ortamdaki şekliyle üst verisinin oluşturulmasını 
zorunlu kılmaktadır. Elektronik ortama aktarılan Osmanlı Coğrafyası belgelerini bibliyografik kontrol 
altına alınması, o dönem bilgilerinin düzenlenip, dizinlenmesi, saklanması, erişilmesi bakımından 
önemlidir. 

Osmanlı Coğrafyasıyla ilgili elektronik ortama aktarılan belgeler uluslararası standartlara uygun 
şekilde kimliklenirse; kültürel arşiv mirasımız iyi yönetilir, aranılan bilgiyi doğru ve en hızlı şekilde 
ulaşılabilir.  Bilgiyi üretebilen, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilen ülkeler, 
sağladıkları verimlilik artışı ile uluslararası rekabet ortamında önemli avantajlar yakalamaktadır. 
Günümüzde  ülkelerin, dünyada etkin bir  yer edinebilmesi için ürettikleri elektronik belgelere erişimin 
tam ve kolay olması gerekmektedir. Ülkelerin gelişme sürecinde başarılı bir grafik çizebilmeleri; 
bilginin edinilmesi, yaratılması, saklanması ve etkin bir şekilde paylaşılması ile doğru orantılıdır.
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 ÖZET:

Arşivler devletlerin tapusu, milletlerin soy belgesidir. Dünyanın en zengin ve en önemli 
arşivlerinden biri olan Osmanlı Arşivi, Türk Dünyası ve Osmanlı coğrafyasından koparak 
bağımsız olmuş 30’un üzerindeki Müslüman ve Gayr-ı Müslim devletlere ve diğer Dünya 

devletlerine hizmet vermektedir. 100 milyon civarında belge potansiyeline sahip Osmanlı Arşivi’nin 
hizmet binaları ve depolar ayrı mekânlarda hizmet verebilme problemini yaşamaktadır. Dünyanın en 
önemli belgeleri konumunda olan bu belgeler ve yönetimi ile ilgili, bir arşiv kanununun olmaması 
büyük bir eksikliktir. Yıpranmış arşiv malzemesinin restorasyon çalışmaları eleman yetersizliğinden 
çok sınırlı bir şekilde devam etmektedir. Bu durum, güvenlik, hizmetin devamlılığı ve sistemli hale 
getirilmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir.

THE IMPORTANCE OF ARCHIVES FROM OTTOMAN, “LORD OF HORIZONS”, TO 
THE REPUBLIC OF TURKEY

ABSTRACT:
Archives are deeds of the countries and the pedigrees of the nations. Ottoman Archive, which 

is one of the richest and the most important archives of the world, provides services for more than 
30 Muslim, non-Muslim and other world states that were separated from Turkic World and Ottoman 
geography and then became independent. The service buildings and depots of Ottoman Archive, with 
potential of 100 million documents, experience the problem to offer service in different detached 
buildings. This case creates a great challenge in terms of security, continuity of the service and making 
it systematic. It is a big deficiency that there is still no archive law related to management of these 
documents, which are the most important ones in the world. The restoration works of the worn archive 
materials are carried out in a limited way because of the lack of the staff.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hakkı ERTAN
Batman Üniversitesi / TÜRKİYE

“UFUKLARIN EFENDİSİ” OSMANLI’DAN GÖZBEBEĞİMİZ TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ’NE ARŞİVLERİMİZİN ÖNEMİ
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GİRİŞ:
Arşivler milletin hafızası, vatanın ve devletin tapu belgeleridir. Bir devletin, bulunduğu toprak 

parçası üzerindeki meşruiyetinin birinci basamağı ve o topraklar üzerindeki evveliyatına dair 
belgeleridir.

Devletlere ve milletlere hükmi şahsiyet kazandıran iki vazgeçilmez önemli unsur vardır. Bunlardan 
birincisi insan unsuru, ikincisi ise toprak unsurudur. Toprak olmadan hiçbir nüfus ve demografik yapı 
devlet ve millet olma vasfı kazanamaz. İnsan unsuru olmadan da hiçbir toprak unsuru, isterse uçsuz 
bucaksız büyüklükte olsun devlet olamaz. Onu vatan yapan, yurt yapan, devlet yapan unsur insan 
unsurudur. İşte bu ayrılmaz ikilinin günümüz ve geçmişle alakalı sözlü, yazılı ve yapısal her türlü bilgi 
ve materyalleri arşivin ilgisi ve alanı içerisine girmektedir. 

Dünyanın en zengin ve en önemli arşivlerinden biri olan Osmanlı Arşivi, Türk Dünyasından 
ve Osmanlı coğrafyasından koparak bağımsız olmuş 30’un üzerindeki Müslüman ve gayr-i Müslim 
devletlerin birinci derecedeki en önemli kaynağı durumundadır. 

Arşivler devletlerin tapusu, milletlerin soy belgesidir. İnsanlar, nüfus kâğıtları ile ferdiyetlerini 
ispat ederken milletler de arşiv belgeleri ile ırklarını, soylarını ve neseplerini ortaya koyarlar. Arşiv 
belgeleri yaşanılan toprakların, oluşan müesseselerin bilimsel olan belgeleridir. Bu sebeple arşivler, 
kalkınmanın her alanda itici gücü ve bilimsel desteğidir.

Arşivciler en basit anlam ile arşivi, “bir devletin, bir şehrin veya bir şahsın geçmişine ait belgeler 
topluluğudur” diye tarif ederler. Arşivler aynı zamanda bu belgelerin saklandığı yer manasına da 
gelir. Ancak belgeler kavramını depolar kavramından ayırmak için belgelere “arşiv malzemesi” adı 
verilmiştir.1 Bir başka tarifte de arşiv “bir memleketin tapu senedi”, “bir milletin nüfus kâğıdı’’ ayrıca, 
“milli kültürün gelecek nesillere intikalinin mühim bir vasıtası” şeklinde tarif edilmiştir. Bir ülkede 
arşivin olmayışı, orada daha önce ve halen devletin olmayışı mantığı taşır. Çünkü arşivler, devletlerin 
ve milletlerin hafızası ve tarihin temel kaynağıdır. Bu sebeple arşiv malzemesi, vatandaş haklarını, 
devlet haklarını ve milletlerarası hakları korumaya ve ispata yarayan hukuki nitelikli dokümanlardır.2

Osmanlı Arşivi, sadece ülkemiz için değil, Ortadoğu, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Kafkasya 
bölgeleri için de vazgeçilmez önemi haiz olup, hem milli hem de uluslararası açıdan önem taşımaktadır. 
Muhafaza edilen belgeler, çok geniş bir coğrafyanın tarihinin aydınlatılmasında ve geçmişin günümüze 
yansıyan siyasi sorunlarının çözümlenmesinde veya daha iyi anlaşılmasında önemli bir yere sahiptir. 
Bu sebeple, günümüzde, konu ile ilgili ülkelerin bilim çevreleri, kendi milli arşivlerini oluşturmak ve 
sosyal bilimler açısından var oluşlarıyla ilgili meseleleri incelemek, tespit etmek ve değerlendirme 
yapmak için Osmanlı Arşivi’ne gelmekte ve araştırma yapma gereğini duymaktadırlar.3 Yüzlerce yıl, 
içinde bir imparatorluğun yaşadığı iç ve dış ilişkiler süreci sonucunda meydana gelen belge yığınlarının 
belli bir disiplin içinde muhafaza edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması, hem bilimsel anlamda 
hem de geçmişten geleceğe kurulan bağın devamlılığı noktasında önemli bir konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu bakımdan arşiv malzemesi kendi taşıdığı değer haricinde bir de muhafazası açısından 
başlı başına ayrı bir önem arz etmektedir.4 

Osmanlı Devleti’nden intikal eden bu büyük kültür mirası sadece Anadolu’nun değil Ortadoğu, 
Yakın Asya, Balkanlar ve birçok Afrika ülkesinin de en önemli kültür mirası, dolayısıyla büyük bir 
tarihi geçmişe sahip ve medeniyetin beşiği sayılan bölgedeki 30’un üzerindeki ülkenin de en önemli 
değeridir. Konuya Dünya medeniyeti açısından bakarsak, Osmanlı Arşivi’nde bulunan bu tarihi arşiv, 
dünya tarihine de ışık tutacak bilgi ve doküman zenginliğinden dolayı insanlığın en önemli kültür ve 
medeniyet varlıklarından biridir. Bu büyük kültür varlığını korumak yani öncelikle muhafaza etmek 

1 Sertoğlu, M.  “ Arşivlerin Dünü, Bugünü Yarını”, Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu, Sh.47,  İst. 1985. 
2 Devlet Arşiv Sitesi, Sh. 4, Arşiv Dairesi Yayınları, No:2, 1977 
3 Belgelerle Arşivcilik Tarihimiz I, Sh. VII, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları No: 41, Ank. 2000
4 Aynı eser, Sh. IX 

ve gelecek nesillere intikal ettirmek önemli bir ilke olarak karşımızda durmaktadır. Bu ilke Osmanlı 
Coğrafyasında yaşamış milletlerin, tabi ki öncelikle Türk Milleti’nin görevi ve tarihi sorumluluklardan 
dolayı tüm insanlığın görevidir. 

Yunanca arkeion, Latince de archivum’dan gelen arşiv terimi, resmi daire ve belediye sarayı 
anlamlarına da gelmektedir. Bu terim, belli bir yönetim dairesine ait işlemi bitmiş resmi evrakın 
düzenli bir şekilde bir araya toplanması ve bu yazılı belgelerin saklanıp korunduğu yer anlamlarında 
da kullanılmıştır.5 Osmanlı Devleti döneminde Mahzen-i Evrak ve Hazine-i Evrak olarak kullanılan 
bu kavram, Türkçede, arşiv adını almıştır.

1962 yılında Madrid’de toplanan VII. Milletlerarası Arşiv Yuvarlak Masa Konferansı’nda yapılan 
ve katılımcı ülkelerce benimsenen ortak tarife göre arşiv;

a- “Kurumların, gerçek veya tüzel kişilerin gördükleri hizmetler, yaptıkları haberleşme veya 
işlemler sonucu meydana gelen (toplanan biriken) ve bir maksatla saklanan dokümantasyonlar,

b- Söz konusu dokümantasyon bakan kurumlar
c- Bunları barındıran yerlerdir.”6

Arşiv malzemesinin iki kısımda incelenmesi yapısal olarak daha olumlu mütalaa edilebilir. Bu 
tasnif, resmi arşivler ve özel arşivler diye sınıflandırılabilir. Resmi Arşivler, bir milletin ve ona ait 
devletin tarihini ilgilendiren ona ait müesseselerin ve kuruluşların, hizmet haberleşme ve faaliyetlerini, 
birbirleriyle ilgili işlem ve ilişkiler bakımından, tarihi, hukuki, siyasi, idari, askeri, iktisadi, dini, 
ilmi, edebi, kültürel ve teknik herhangi bir konuyu düzenlemeye ve tespite yarayan, çağın sosyal 
özelliklerini gelenek ve göreneklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim plan, harita, kroki, 
film, Fotoğraf, plak, ses ve görüntü bandı, baskı veya benzerleri olup, üzerinden elli veya en az otuz yıl 
geçmiş olarak, idari, hukuk ve siyasi bakımlardan kesin neticelere bağlanmış belgeler topluluğudur.7

Özel arşivler ise resmi kurum ve kuruluşların ve bunların, idari, mali ve iktisadi iştirakı olan 
müesseselerin dışında kalan hakiki ve hükmi şahısların elinde bulunan ve onların faaliyetleri 
neticesinde teşekkül etmiş olan benzeri belgeler topluğudur.8

Türü ne olursa olsun, bir arşivin görev ve fonksiyonları şu şekilde sıralanabilir;
a- Arşiv malzemesini tespit etmek ve ayırmak.
b- Arşiv malzemesini korumak. 
c- Arşiv malzemesini uygun şartlarda saklamak.
d- Arşiv malzemesini insanların yararlanmalarına sunmak.
e- Arşiv malzemesinin yeniden teşekkülü safhasında bunu kontrol altına almak.9

1966’da Washington’da toplanan Arşiv Kongresi’nde Milletlerarası Arşiv Konseyi’nin dönem 
başkanlığını yapan Belçika Krallık Baş arşivisti Etienne Sabbe, arşivistleri, ‘geçmişin bekçisi, 
geleceğin de kurucusu’ olarak değerlendirmiştir. Gerçekten de bir milletin tarihi hazinesi olan arşivleri 
korumak, yaşatmak, bilim adamlarına yardımcı olmak, yol göstermek,10 her şeyden önemlisi gerçek 
bilgilerin, belgelere dayalı olarak gün yüzüne çıkmasını sağlamak önemli bir işlevdir. Bu sebeple, VII. 
Milletlerarası Arşiv Yuvarlak Masa Konferansı’nda, arşiv görevlisinin görevleri;  arşiv dokümanlarını 
toplamak, korumak, tasnif etmek ve değerlendirmek 11 şeklinde tespit edilmiştir.

Geçmişle bugün arasında bağlantıyı kurabilmek için son derece önemli bir fonksiyonu olan 
arşivler, önemini her zaman korumuştur. Bu önem, milletler arası münasebetlerde konunun hukuki 
temele oturmasının sağlaması, devletlerin, toplumların ve kişilerin haklarının korunması, ihtilaflı 
konuların aydınlanmasında delil teşkil etmesi, İlmi konulara ve araştırmalara imkân sağlayarak ait 

5 Binark, İsmet, Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri, Sh. 3
6 Aynı eser, Sh. 4
7 Sertoğlu, M.. A,g,e. Sh.47
8 Sertoğlu, M. A,g,e. Sh.47
9 Binark, İsmet, Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri, Sh. 4
10 Aynı eser Sh.4
11 Aynı eser Sh.5
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olduğu devrin sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgi vermesi, devlet yönetiminin sosyal, ekonomik 
ve idari yönetim yapılanmasının etüt edilmesi, üzerinde yaşanılan veya daha önce bulunulan toprak 
parçalarının üzerinde tarihi haklar sağlanmasına sebep olacak belgelerin ortaya konulmasını sağlayarak 
bir ülkeye “ Tapu Senedi” belgesi olması ve nihayet, doğruyu veya yanlışı değerlendirmek üzere, 
toplumların veya devletlerin hafızası olma imkanını sağlar. 

Osmanlı’dan Günümüze Arşivlerimiz:
Arşivler, bir milletin hüviyet varakası, bir nevi hatıratı, onun bütün varlığı, hakları ve hususiyetleri 

ile onu geçmişinden bugüne ve yarınlarına bağlayan temel dayanağıdır.12Anadolu Selçuklularından ve 
diğer Türk Devletlerinden gelen eski bir devlet ananesi olarak daha ilk devirlerden itibaren Türklerde 
arşiv fikrinin var olduğu bilinmektedir. Türk-İslam geleneğinde, yazılı kağıda saygı gösterilmesi 
sebebiyle, devlet işlemlerine ait yazılı vesikaların tamamı, müsveddeler de dâhil olmak üzere titizlikle 
muhafaza edilmiştir.13 Osmanlı Devletinin, üç kıtada sahip olduğu muhteşem coğrafyada siyasal ve 
sosyal uygulamalarından gelen tarihi kayıtlar, günümüze kadar ulaşmış ve “Osmanlı Arşivi” adı 
altında, geçmişten günümüze ve geleceğe taşınacak bir müessese olarak varlığını sürdürmüştür.

Üç kıta üzerinde, çok geniş bir coğrafyada ve altı yüz seneyi aşkın bir zaman diliminde, Dünya 
tarihinin en etkili devletlerinden birisi olarak, çeşitli milletleri bünyesinde barındırmış olan Osmanlı 
Devleti’nden, Türkiye Cumhuriyeti’ne intikal etmiş zengin arşiv malzemesi, yalnız Türkiye’nin değil, 
aynı zamanda Osmanlı Devletinden ayrılarak müstakil devlet kurmuş olan bütün devletlerin de milli 
ve ortak tarihlerinin tespitinde ve yazılmasında başvurulacak birinci kaynaktır. Özellikle Balkanlar, 
Akdeniz, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve diğer arap ülkelerine ait ilk elden tarihi kaynaklar Osmanlı 
Arşivi’ndedir.14 

Osmanlı Arşivi olarak bilinen muazzam belge okyanusu, altı asırlık ömrü boyunca merkezileşme 
eğilimi taşımış bir devletin, iyi örgütlenmiş bürokrasinin ve otuzdan fazla milli devletin yer aldığı 
geniş bir coğrafyada çok çeşitli dil, din, örf ve kültürleri tek bir merkezden idare etme faaliyetlerine 
ait çok önemli bir üründen oluşmaktadır. Yüksek derecede bütünleşme eğiliminde olan Osmanlı 
bürokrasisinde, çeşitli fonksiyonları yerine getiren organlar arasında birinin aldığı karar, doğrudan ve 
dolaylı olarak diğer bir organın aldığı kararları da etkilemekteydi. Dolayısıyla organlar arasında sürekli 
bilgi akışının bulunması, yazılı belgelerin çoğalmasının da önemli bir başlangıç nedeni olmuştur. 
Bürokrasinin, zamanla yeni yeni organlara kavuşarak çeşitlendiği, büyüdüğü ve yazılı belgelerin 
adedinin de hızla çoğaldığı görülmüştür.15 

Belgelerin ihtiva ettiği konular ve birçoğunun birkaç yerde birden kaydedilmiş olması, başlangıçta 
devlete ait fonksiyonların yerine getirilmesinde etkinlik ve tutarlılık sağlamak için düşünülmüş pratik bir 
yöntemdi. Bu yöntemin başarı ile uygulanmış bulunması zamanla öylesine bir standartlaşma meydana 
getirdi ki, bugün, Osmanlı Arşivi’nde birkaç asırlık bir dönem içerisinde herhangi bir problemi tespit 
etmek veya farklı bir kurumu, belgeler arasından takip edebilmek mümkün olabilmektedir.16

Selçuklu Devleti’ne ve Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerine ait elde yok denecek kadar az belge 
bulunması ve bulunan belgelerin “suret” niteliğinde olması, bu dönemdeki savaşların yoğunluğuna 
ve daha sonra da Moğol istilasına bağlanabilir. Hükümranlık dönemlerinin başladığı Sultan Fatih ve 
Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinden itibaren, belge yoğunluğunun başladığı ve kayıtların daha 
düzenli tutulduğu görülmektedir. 

Osmanlı merkez bürokrasisinde arşiv malzemesinin korunması, devlet sırlarının saklanması, 
çalınmaması ve kayıtların tahrif edilmemesi, bürokratik teamüllerin ciddiyetle takibi, “kaide-i kadime 
üzere” hareket edilmesi gibi hususlarda ciddi önlemler mevcuttu. Mesela 1590 yılında bazı belgelerin 
12 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Sh.8, Ank. 1992
13 Aynı Eser, Sh. 8
14 Aynı Eser, Sh. 8
15 Belgelerle Arşivcilik Tarihimiz I, Sh. 3
16 Aynı Eser, Sh. 4

çalınma ve tahrifinde suçu görülen bazı Divan-ı Hümayun kâtiplerinin idam edildiği ve bazılarının da 
ellerinin kesilerek devlet hizmetinden atıldığı tespit edilmiştir. 17

Bu dönemlerde çok iyi şartlarda korunan arşiv malzemesinin 18. yüz yılın ortalarından sonra 
rehavet veya gerekli önemin verilmemesi sebebiyle ihmal edildiği ve tahriplere maruz kaldığı, 
bakımsızlık, yangınlar, su baskınları, taşınmalar, depoların yetersizliği ve kötü şartlardaki mekânların 
bu tahribatı çoğalttığı bilinmektedir.18 Uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmeye çalışılan Osmanlı 
belgelerinin bu durumu kısmi olarak 2000’li yıllara kadar devam etmiş, bu tarihten sonra gerçekleşen 
iyileşmelerle problemlerin önemli bir oranda çözülmesi sağlanmıştır. 

Osmanlı döneminde ilk devirlerden itibaren belgelerin biriktirildiği, gerek duyulduğunda 
belgelere ulaşılabilecek bir sistem mevcut idi. İşi biten belgeler günlük tomarlar halinde getirilir ay 
sonunda bu tomarlar torbalara konulur ve hangi aya ait olduğu torbaların üzerine yazılırdı. Yıl sonunda 
ise, bu torbalar sandıklara konulur ve muhtevaları sandıkların üzerine yazılırdı. Bu sandıklar, evrak 
mahzenlerinde tutulur veya evrakların saklandığı özel ayrılmış odalarda muhafaza edilirdi. 19

Evrakların çoğalması ve batıda örneklerinin kurulmasından sonra, yani batılılaşma sürecinin 
etkisinin de bulunduğu, Mustafa Reşit Paşa’nın sadrazamlığı döneminde, müstakil bir arşiv binası 
kurulması kararlaştırılmış ve Sultan Abdülmecit’in 1846 tarihli iradesiyle “ Hazine-i Evrak” binası 
yaptırılmıştır. Bu bina “Bab-ı Ali” bahçesinde, (Bugünkü İstanbul Valiliği’nin bulunduğu bahçe 
içerisinde) devrin ünlü mimarlarından ‘Mimar Fossati’ ye yaptırılmıştır. Bina iki katlıdır. Üst kat, 
kubbesinde, orijinal arşiv logosu resmi ile birlikte özel bir kurum binası niteliğindedir. Binanın 2. 
katında, arşiv belgelerinin konulduğu ahşap dolaplar, hava sirkülâsyonunu sağlayan tarzda yapılmıştır. 
Bu şekilde belgelerin daha uygun ve daha sağlıklı korunması sağlanmıştır.  Özel arşiv dolapları bu gün 
de orjinal yerinde muhafaza edilmekte ve araştırıcılara hizmet vermektedir.

Meşrutiyet döneminde önemli arşiv çalışmalarının olduğu bilinmektedir. O dönemde arşivler 
yeniden düzenlenmiş ve yeni tasnif faaliyetlerine ve tarihi araştırmalara başlanmıştır.  600 yıldan fazla 
tarihi bir maziye sahip olan Osmanlı Devletinin, düzenli işleyen bir bürokrasi ve devlet nizamı için, 
arşivlerin iyi kurulması ve kullanılması düşüncesinin temelde var olması, bürokratik anlayışın önemli 
dinamiklerindendir.  Fakat dönemin siyasi gelişmeleri ve savaşlar, önemli arşiv kayıplarının ortaya 
çıkmasına da sebebiyet vermiştir.20 Özellikle kaybedilen topraklarda bırakılan arşiv malzemeleri, 
önemli bir kayıptır. Cumhuriyetin ilk yıllarında, Macar Arşivist Lojos Fekete’nin Osmanlı Arşivi’nde 
yaptığı tetkikler neticesi, uygulanmasını teklif ettiği “provenance” sistemi (fonlarına göre tasnif) ile 
belge ve defterlerin işlem gördükleri dönemlere göre, ait oldukları daireler (kalemler) esas alınmak 
suretiyle, tasnif çalışmaları başlatılmıştır. Bunu ilk olarak, Kamil Kepeci, Merkez Evrakı Defterleri 
üzerinde uygulamıştır.21

Osmanlı Devleti’nde ciddi bir arşiv fikrinin mevcut olduğu, bugüne kadar muhafaza edilmiş 
milyonlarca arşiv vesikasının mevcudiyetiyle sabittir. Ayrıca Türk tarihinin Osmanlı dönemine ait çok 
sayıda vesikası, Osmanlı coğrafyası’nda yaşamış çeşitli ülkelerin bugünkü arşivlerinde de mevcuttur.22 
Mesela, Balkan ülkelerinde bulunan büyük kiliselerde de, bu bölgenin ve kiliselerinin korunması, 
bakımı tadilatı veya yeniden inşası ile ilgili binlerce belgenin olduğu bilinmektedir. Mesela, sadece, 
Bosna-Hersek-Fojnica da bulunan Katolik Fransesken kilisesinde, 3000 civarında Osmanlıca belge 
bulunmaktadır. Bu sebeple, milli tarihlerin temel dayanağı olan arşivler, cemiyet hayatı ile ilgili idari, 
siyasi, hukuki, askeri, iktisadi, dini, ilmi, teknik ve kültürel olmak üzere birçok konuları içermektedir.23

17 Aynı Eser, Sh. 6
18 Aynı Eser, Sh. 8
19 Kütükoğlu, S. Mübahat, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik). Sh. I, İst. 1998
20 Çetin, Atilla, ‘’II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Devletinde Arşiv Çalışması’’, Vakıflar Dergisi, XX. Sayı, Ayrı Basım, sh.43,Mas 
Matbaacılık,Ankara,1988 
21 Tanzimat Öncesi Merkez Evrakı’nın Tasnifi Kılavuzu ve Belge Örnekleri, Sh. V, ist.1994
22 Özal, Turgut (Önsöz), Arşiv Ve Arşivcilik Bilgileri, İsmet Binark, Sh. III, Ank., 1980
23 Binark, İsmet, a.g. e. Sh. 7
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Cumhuriyet Dönemi Arşiv Çalışmaları 
20. yüz yılın ilk yıllarında üst üste gelen savaşlar, Ermeni ayaklanmaları ve yüz binlerce müslüman 

ahalinin, Ermeniler tarafından katledilerek (belgelerle sabit olduğu şekliyle) birçok yerde soykırıma 
uğratılmaları24, ve Osmanlı coğrafyasının hemen hemen her noktasında ortaya çıkartılan kargaşalar ve 
savaşlar sebebiyle, arşiv belgeleri, düzenli olarak toplanamamıştır.

Cumhuriyet’in 1923’te ilan edilmesinden sonra Sadaret’ten devralınan devlet arşivi, bir merkezi 
hükümet hizmeti olarak bugüne kadar, Başbakanlık tarafından yürütülmüştür.25 Bu döneme ait arşiv 
malzemesiyle, zamanla arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü bünyesinde kontrol altına alınmasına başlangıç olmak üzere Cumhuriyet Arşivi Daire 
Başkanlığı, maalesef, 1976 yılında kurulabilmiştir.26 Bu gecikmenin en önemli sebebi yeterli bir arşiv 
bilincinin oluşmaması olarak gösterilebilir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, büyük ihmallere uğrayan Osmanlı Arşivi’ne ait bir kısım belgelerin, 
İsmet İnönü’nün Başbakanlığı döneminde, “Bulgaristan’a hurda kâğıt olarak satılması”27 izah 
edilemez ve telafisi olmayan bir hata olarak kayıtlara girmiştir. Bulgaristan bu belgelerin tamamını 
muhafaza etmiş ve kendine bir arşiv oluşturmuştur. Bu büyük hata neticesi, Bulgaristan’ın, zaman 
zaman dillendirdiği ve iddia ettiği şekliyle Türkiye Cumhuriyeti’ne ve İstanbul’a meydan okuyarak, 
Bulgaristan’ı Osmanlı araştırmaları’nın merkezi yapma çabaları, art niyetli bazı Avrupa ülkeleri 
tarafından desteklense de bir netice vermemiştir. Fakat acı olana gerçek şudur ki, Bulgaristan, elinde 
olana belgelerin fotokopilerini bile, ücretiyle vermekte nazlanmakta ve belge alış verişinde birebir 
mütekabiliyet esasını gözetmektedir.

Cumhuriyet Arşivi daire Başkanlığı’nın 1976 yılında kurulması ve daha sonra 3056 sayılı kanun 
çerçevesinde, milli arşivlerimizin korunması ve değerlendirilmesi hizmetlerinin, Başbakanlığının 
uhdesine verilmesiyle, gerek Osmanlı, gerekse Cumhuriyet dönemi arşiv malzemesinin toplanması, 
bir sistematiğe kavuşmuştur. Bu malzemeleri koruyan ve deruhte eden Osmanlı Arşivi daire Başkanlığı 
ile Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı kurumsal olarak Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü çatısı 
altında toplanmıştır.28 Bu tasarruf, geç kalınmış bir Arşiv Kanunu ihtiyacını çözememiştir. Aceleye 
getirilerek ve sadece günün ihtiyaçlarını çözmek için çıkartılmış bir kanun maddesi olarak işlevini 
yerine getirebilmiş ancak, gerçek ihtiyacı karşılamanın çok gerisinde kalmıştır. Bu nedenle, çıkması 
çok gecikmiş olan arşiv kanunu, milli tarih ve mevcut idari teşkilatın yapısını aksettirmelidir. Çünkü 
arşivler, bir yandan milli geçmişin, diğer yandan mevcut idari teşkilatın bir yansımasıdır.29  Arşiv 
kanunu, şimdiye kadar gereken önemle ele alınmamış en önemli mesleki ve teknik konulardan biridir. Bu 
olumsuz durum, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi arşiv belgelerinin toplanmasında, düzenlenmesinde, 
saklanmasında, ilim aleminin ve kamu hizmetinin yararına sunulmasında problemler yaşanmasına 
sebep olmuştur.30

Yeni çıkacak arşiv kanununda, teknolojinin hayatımıza kattığı bir çok alan ve materyaller ile 
ilgili maddelere yer verilmelidir. Geçmişin kaydedilmesinde, fotoğrafların, ses ve video kayıtlarının 
ve filimlerin önemi tartışılmaz bir olgudur. Filimler, Video kayıtları ve ses kayıtlarından meydana 
gelen arşiv belgeleri, o kadar çok artmıştır ki, bunlarla ilgili, milletlerarası organizasyonlar 
kurulmuştur31 Odyo-vizuel arşivler olarak adlandırılan ve batı literatüründe, ‘audio-visual archives’ 
olarak kurumsallaşan, görsel nitelikli, filmler, manyetik bantlar, plaklar ve kasetler ile, arşiv belgesi 

24 Osmanlı Arşivi’nde Ermenilerin Müslümanlara uyguladıkları katliamlar ve soykırım ile ilgili farklı fonlarda binlerce belge mevcuttur. Bu 
belge kayıtlarına göre soykırıma uğrayan Müslüman Nüfus 500.000’n üzerindedir. 
25 Binark, İsmet, a.g. e. Sh. IX
26 Binark, İsmet, a. g. e. Sh. IX Kütükoğlu, S. Mübahat, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik). Sh. I, İst. 1998
Tanzimat Öncesi Merkez Evrakı’nın Tasnifi Kılavuzu ve Belge Örnekleri, Sh. V, ist.1994
27 Türkiyem Dergisi, Sayı:3, Ocak 1988, Sh. 4, İstanbul/ Türkiye Gazetesi, “Arşiv Satışı İhanettir” 5 Kasım 1987, Sh. 1, İst.
28Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı Rehberi, Sh. V, Ank. 1996
29 Keskin, İshak, ’’Türkiye İçin Bir Arşiv Kanunu Yazmak: Bir Model Önerisi, Arşiv Dünyası, Sayı, 13, sh. 5, İst. 2012
30 Ar, A. Fikret, ‘’Yeni Bir Arşiv Yasası ve Arşivin Yeniden Örgütlenmesi İçin Modeller’’, Amme İdaresi Dergisi, 15/4, sh.14, 1982
31 Leary, H. William, ‘’Odyo-Vizüel Arşiv Belgeleri’’, Arşivcilikle İlgili Makaleler, sh. 9, T.C., Başbakanlık Devlet   Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No:25, Ankara, 1995

olabilecek özellikteki resim, söz, müzik  arşivleri32 günümüzde gittikçe önemini arttırmaktadır.  
Bu sebeple, görsel malzemeler, her geçen gün önemini arttırmakta ve kanuni boşlukların ortadan 
kaldırılması gerekmektedir.                                                                                                                    

Arşivlerimizdeki malzemelerin, sosyal müesseselerin idari ve mali teşkilatların tarihçeleri 
üzerinde yapılacak çalışma ve araştırmalar yönünden değeri oldukça büyüktür. Arşivlerimizde tarih, 
sosyoloji, müesseseler tarihi, iktisat tarihi, siyasi tarih, siyaset tarihi ve birçok konuda kıymetli belgeler 
bulunmaktadır. Arşivlerimiz ayrıca kültür tarihi ve kültür değişmeleri ile ilgili iki ayrı medeniyet 
dünyasının yani Osmanlı kültürü ile Batı kültürü ve medeniyetine ait belgelere de sahiptir.33 Bu açıdan 
bakıldığında arşivler, ilim dünyasının ve araştırıcıların tarih ve her türlü insanlık kültürü ile daha 
bilimsel bir şekilde yakınlık kurabileceği, onların kaderini daha iyi anlayabileceği bilgi depolarıdır. Bu 
sebeple, arşivlere, insanoğlunun geleceğidir denilebilir.34 ‘‘Bakış açısı hangi seviyeden olursa olsun, 
kişiler seviyesinden, ekonomik ve sosyal seviyelerden, hükümet seviyesinden, millet, milletlerarası 
veya kültürel seviyeden, modern arşiv hizmetlerinin kurulması ve organize edilmesi, alternatifsiz bir 
zorunluluk’’35 olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü arşiv bilgileri, bütün nüfusun olmasa bile, büyük 
bir kısmının durum ve faaliyetlerini gösterir ve gerek bölgesel, gerek yöresel olsun, bir millet için 
yapılacak sosyal ve ekonomik gelişme planları için otantik değer taşımaktadır.36 Çünkü arşivler, türleri 
ne olursa olsun, araştırma için bilgi kaynağı olarak önemli rol oynamaya devam etmektedir. Arşivlerin 
kendilerinden beklenen görevi ilmi ölçüler içerisinde yapabilmeleri, arşiv çalışmalarını basit, bir 
dosya memurunu ilgilendirebilecek ve odacı yardımı ile yapabilecek bir iş olarak görme eğiliminden 
uzak, arşiv hizmetlerinin devlet geleneğindeki yerini ve önemini kavramış bir yönetim ve yönetici 
anlayışı ile olacaktır.37

Uzman arşiv personeli yetiştirilmesi ve istihdamı konusu, maalesef atıl kalmış bir konu olarak 
karşımızda durmaktadır. Birkaç üniversite bünyesinde açılan arşivcilik bölümleri ise, hem gerekli 
hem de yeterli eğitimi verememiş, ayrıca buralardan mezun olan öğrenciler ise çoğunlukla, kamuda 
uygulanan tasarruf politikası engeline takılarak Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde istihdam 
edilememiştir. 

Eğer arşiv yoksa, bir millet ve onun hukuki ve siyasi devamı olan devlet ve millet yok demektir. 
Çünkü devlet ve millet, varlığının, başka vasıtalarla ispat ve müdafaasına imkân yoktur. Türk-Osmanlı 
Devletinin devamı olan genç Türkiye Cumhuriyeti, arşiv malzemesi bakımından büyük bir potansiyeli 
barındırmaktadır. Bu potansiyel, yalnız kendi varlığına ait değil, imparatorluğun38 dağılmasından 
sonra ortaya çıkmış veya çıkarılmış, otuzdan fazla devletin, merkezi hükümet ve taşra teşkilatına ait 
belgelerinden oluşmaktadır. Yüz milyon civarında olan bu belgelerin büyük bir kısmı, Başbakanlığa 
bağlı arşiv teşkilatı üniteleri tarafından, diğer bir kısmı ise bazı müzeler, kütüphaneler ve devlet 
daireleri tarafından muhafaza edilmektedir. 

Türk milleti milli dönüşüm ile benliğini muhafaza edecektir. Sanayileşme ve kültürel gelişme bu 
doğrultuda olmazsa, Türk milletinin isminin haricindeki Türklüğü tartışılacaktır. Öze dönüş, devletin 
kendini idrakiyle mümkündür. Kendi kültürel değerlerini bilmeyen bulmayan ve sahip olamayan 
devlet, istikbalini hangi temel üzerine oturtturacaktır?

Osmanlı Arşivi, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin öze dönüşü ve dolayısıyla kendisini idrakini 
sağlayabilecek en büyük bilimsel hazinedir. Asırların devlet ve millet bilgisi arşivimizde kayıtlıdır.  
32 Binark, İsmet, Cumhuriyet Döneminde Arşiv Hizmetlerinin Geliştirilmesi Konusunda Yapılmış Çalışmalar ve Cumhuriyet Arşivi, sh. 11, 
T.C., Başbakanlık Devlet   Arşivleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No:11, Ankara, 1991
33 Binark, İsmet, Arşiv ve Arşivcilik Tarihi, Sh. VIII
34 Delmas, B., Arşivler, Terc: Nihal Somer, Sh. 19, Başbakanlık Devlet   Arşivleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın 
No:12, Ankara, 1991
35 Delmas, B., Aynı eser, Sh. 19
36 Rhoads, James B., Milli Enformasyon Sistemlerinde Arşiv ve Belge Yönetiminin Rolü, Terc: Gül Atay,  sh. 51, Başbakanlık Devlet   Arşivleri 
Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No:13, Ankara, 1991
37 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitimi Ders Notları, İst. 1993, Sh. XI
38 Osmanlı Devleti hiçbir dönemde sömürgeci olmamıştır. Osmanlı Arşivi’nde bulunana milyonlarca belge bunun en büyük delilidir. 
Buradaki kullandığımız ‘imparatorluk’ kelimesi büyük, ihtişamlı devlet manasında kullanılmıştır. 
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Bu sebeple, Osmanlı Arşivi yılların ihmaline uğramış çok önemli bir müessesesi olarak, bu ihmalin 
telafi edilmesini beklemektedir. Arşivden istifade ise ancak Osmanlı Arşivi’nin daha fazla araştırmaya 
açılması ve daha fazla hizmetin verilebilmesi ve tanıtımı ile mümkün olacaktır.

Cumhuriyetin kuruluşundan, 1986 yılına kadarki süreç içerisinde, ekonomik kalkınmanın, 
kültürel kalkınmaya göre daha öncelikli olması yer alması39 ve birtakım siyasi sebeplerle ihmal edilen 
ve yöneticileri, daire başkanları, personelleri, hizmetlileri ve güvenlik görevlileriyle beraber toplamda 
30 civarında personelle hizmet verdirilerek atıl bırakılan Dünyanın en büyük tarihi nitelikli arşivi, 
1986 yılından itibaren Devletin bu konuya ehemmiyet vermesi sebebiyle, genel müdürlük statüsüne 
kavuşmuştur. Osmanlı Arşivinde, birkaç yıl içerisinde Osmanlıca bilen personele sayısı 600’ü geçmiş, 
tasnif çalışmaları büyük bir hızla sürmüş, fakat daha sonra yapılan siyasi müdahalelerle, Osmanlıca 
bilen personel sayısı 300 civarına düşerek tasnif çalışmaları eski hızını kaybetmiştir. Günümüzde, 
Osmanlı Arşivinde bulunan belgeler, önemli oranda araştırmaya açıktır. Araştırmaya açık olan kısım, 
‘Analitik’ ve ‘Dosya Envanter Tasnifi’ dahil olmak üzere % 50 civarındadır. Tasnif çalışmalarına 
başlanan Maliye evrakının da 50 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Fakat Analitik tasnif 
olarak adlandırılan, belgelerin özetlenmesi ve indeks bilgilerinin çıkarılması çok zor ve uzun bir 
çalışmayı aldığından, bu oran hala düşük düzeydedir. Çünkü 350 civarında çalışanı bulunan Osmanlı 
Arşivinin 100 civarındaki bürokratik görevlileri olan memurları çıkarırsak, yardımcı görevliler 
haricinde 150 civarında Belge Tasnifi ile uğraşan uzmanının kaldığını söyleyebiliriz. 

Osmanlı Arşivi tasnif çalışmaları sürerken, bu sahada uzman sıkıntısı çekilmektedir. Bu sebeple, 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, bürokratik ilgisizlik sebebiyle kendi uzmanını kendisi yetiştirme 
çabasındadır. Günümüzde Osmanlı paleografyasını bilenler, sayısal olarak yetersiz durumdadır. Bu 
sebeple Osmanlı paleografyası ancak şahsi alakalarla gündemini kaybetmemiştir. Çeşitli mesleklere 
ve tahsillere mensup birçok idealist aydın, kültürel değerleriyle bağlı bulunduğu Osmanlıcaya sahip 
çıkmış ve bu bilgilerin kaybolmamasını sağlamışlardır. Bugünkü potansiyelin kaynağı da bunlardan 
müteşekkildir.

Emperyalizmin Baskıları ve Arşivlerimizin Ehemmiyeti
“Tarih bir tekerrür değildir, fakat süreçtir” diyen tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, şöyle demektedir: 

“Tarihi olaylar uzun bir perspektif içinde gelişir ve olgunlaşır, Bugünkü Türkiye en azından iki yüz 
yıllık tarihi perspektif içindedir. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye, korkunç bir propaganda savaşına 
karşı, hakikat savaşı ile karşı koymak zorundadır. Hakikatin yattığı arşivlerimiz, bu savaşta en kuvvetli, 
en yanılmaz başarı silahıdır. Bu savaşa düşman kadar hayati bir önemle sarılmalıyız. Hakikat bizim 
yanımızdadır. Arşivlerimizdeki hakikatlerin ortaya çıkması için, yerli- yabancı tarafsız araştırıcıları 
teşvik etmeliyiz.”40

Dünya kamuoyunu yanıltabilenler, milletlerin ve devletlerin varlığı ile oynayabilmektedir. 
Günümüzde, medeni alemde, gazetelerde ve diğer kamu araçlarında, milletimizin aleyhinde kasıtlı 
bir propaganda sürüp gitmekte, Türkiye’yi parçalayan haritalar yayınlanmakta, gerçekler tersine 
çevrilmektedir. Varlığımıza kasteden bu sinsi propagandalar had safhadadır. Türk-Osmanlı Devleti’ne 
“Turkish Empire” denilerek, geçmişin hıncı Türkiye üzerine yüklenmektedir. On dokuzuncu yüz 
yılda Balkanlar, emperyalist Avrupa’nın ve Amerika’nın çıkardığı “Doğu Meselesi” taktiği, bugün de 
modern Türk Devleti aleyhine tekrar hortlatılmak istenmektedir.41 

Doğu meselesi bir haçlı seferi gibi yürütülmüştür. Osmanlı ve Türk adını korkunç bir propaganda 
ile lekelemek, Türkiye’yi dünyada yalnız bırakıp savaşa zorlamak doğu meselesinin bilinene taktiğidir. 

39 Simith, I. Wilfred, ‘’Gelişmekte Olan Ülkelerde Arşivciliğin Milli Kalkınmadaki Yeri, Arşivcilikle İlgili Makaleler, sh.1, T.C., Başbakanlık 
Devlet   Arşivleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No:25, Ankara, 1995
40 İnalcık, H. “Osmanlı Arşivlerinin Türk ve Dünya Tarihi İçin Önemi”, Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu, İst. 1985, 
Sh. 32
41 İnalcık, H. a. g. e. Sh. 32

Bu taktik geçmişte olduğu gibi bugün de uygulanmaya çalışılmaktadır.42  Bu hilelere ve baskılara karşı 
devlet ve millet olarak en mükemmel cevabı arşivlerimizden verilebilir ve geçmişinde emperyalizm 
olmayan büyük devletimizin dünya tarihine, insanlık dersi verdiğini ispatlayabiliriz.

Binlerce örneği arşivlerimizde mevcut olan “insanlık dersi” ile ilgili bir örneği hatırlatmak 
istiyorum; Kudüs’te verilen hak, hürriyet ve hoşgörünün bir benzeri Bosna’nın fethi sırasında Hıristiyan 
ahaliye tanınmış ve 1789 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden yaklaşık 325 yıl önce son derece 
geniş hak, hürriyet ve hoşgörü içerikli bildiriyle, 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Bosna 
Fermanı irad edilmiştir. İnsanlık adına, devlet idaresi adına ve hürriyet adına ilan edilen bu fermanın 
belgesi, bugün Bosna- Hersekte bulunan, Fojnica’da, Katolik Farnsisken Kilisesi’nin teşhir salonunda 
sergilenmekte, hemen yanı başında Sultan Fatih’in atının örtüsü� ile birlikte muhafaza edilmektedir. 
Hıristiyan ahali 1990 yılında başlayan Bosna- Hırvat- Sırp Savaşı’nda, fatih’in Fermanı’nın 
(Bosna’da Ahname-Ahidname olarak kullanılıyor) geçerli olduğunu ve Müslümanların kendilerine 
dokunamayacağını söylemişler ve Müslüman Boşnakların da bu Ahidname (Ferman)’ye uyarak 
Fojnica kilisesine hücum etmedikleri bilinmektedir.

Arşivlerimiz Türk Devleti’nin devamlılığını sağlayan temel kuruluşlardan biridir. Çünkü 
arşivlerimiz milli tarih ve milli kültürün temel kaynaklarından olup bu milletinin hafızasıdır. Bu sebeple 
Osmanlı Arşivi, yüzyıllarca kader birliği yaptığımız milletlerle ve bütün medeni dünya milletleri ile 
bilgi ve düşünce alış verişine ve kaynaşmaya götürebilecek en sağlam ve zengin kaynaklardandır. 43

Osmanlı Arşivi’nin Muhteviyatı:
Dünyanın en zengin kültürel ve siyasi çeşitliliğine sahip olana Osmanlı Arşivi, bünyesinde 

barındırdığı 100 milyon civarındaki belge ile tarihe tanıklık yapmakta ve Osmanlı Devleti’ne biçilen 
her türlü övgüye kaynak teşkil etmektedir. 

Coğrafyasının, 30 milyon km² civarında muhteşem bir hükümranlık alanına ulaşılması ve bu 
alanın adalet üzere sevk ve idaresi, bürokratik yazışma zenginliğinin de ortaya çıkmasına sebep 
olmaktadır. 

Dünya tarihinin en görkemli devletlerinden olup, emperyalist duygulardan uzak bir yönetim 
tarzıyla, gittiği ve hükümranlık altına aldığı devletleri ve toplumları sadece yönetmekle kalmamış, o 
ülkelere ve toplumlara bugünkü manada ekonomik yardımlarda da bulunmuş ve imar faaliyetlerine 
katkı sağlamıştır. Bu düşüncelerin belgeleri Osmanlı Arşivi’nde mevcut olup, ilim âleminin ve tüm 
araştırmacılarının istifadesine açıktır. Bu zengin arşiv dokümanları hem dünya tarihi için hem de 
antiemperyalist devlet uygulamaları için örnek teşkil edebilir. Şimdi bu belge serilerinden bir kısmını, 
öneminden dolayı, çok kısa bir şekilde ele alalım;

Mühimme Defterleri: Osmanlı devlet bürokrasisinde en üst düzeyde kararların tartışıldığı 
ve neticenin, hüküm şeklinde kaydedildiği defterlerdir. Adından da anlaşılacağı üzere en mühim 
konuların kaydedildiği padişah adına Reis’ülküttap efendinin ağzından yazılan bir emir niteliğindedir. 
Hükümler şeklinde ayrı ayrı kaydedilmiştir. Yöre, bölge ve eyalet ayrımı olmaksızın görüşülen konular 
ve hükümleri art arda sıralanmıştır. Bağdat’a, Halep’e yazılan hükümlerin yer aldığı buyrukların 
yanında Bosna ve Tıımaşvar Beylerbeyine hüküm de aynı sahifede yer alabilir. Her türlü gösterişten 
uzak; en ufak boşluklar dahi yazılı olarak değerlendirilmiştir. En yalın ve en keskin ifadelere yine bu 
defterlerde rastlamak mümkündür. Muhatabın yanlış anlaması veya konuyu anlamaması söz konusu 
değildir. İlk mühime defteri H. 961- M. 1553 tarihine ait olup Kanuni Sultan Süleyman dönemine 
tekabül eder. Bu dönemlerde Arapça ve Farsça terkiplerin azlığı dikkat çeker. Öz Türkçenin varlığı 
zevkle takip edilebilir. Osmanlı Devleti’nin merkez ve taşra teşkilatlarındaki her türlü idari ve askeri 

42 İnalcık, H., a. g. e. Sh. 32
43 İnalcık, H., a. g. e. Sh. 33
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kurumların yapısı, işleyiş tarzı, yönetimleri ve yönetenlerin tayini, ekonomik, sosyal, askeri ve 
idari değerlendirme ve stratejilerin tayini gibi özenli konuları ihtiva eden bu en önemli defter serisi, 
“zeylleri” yani ekleri ile beraber 283 adettir. Bunların dışında Mühime-i Asakir, Mühimme-i Mektume 
ve Mühime-i Mısır adı altında 90 civarında defter de bu önemli seriye dâhil edilebilir. Bu defterler, 
Osmanlı Devleti’nin kayıtları olarak “Bakanlar Kurulu Kayıtları” mesabesindedir ve 1900’lü yılların 
başına kadar tutulmuştur. Halen Dünya ilim âleminin araştırmalarına açık olarak tarihe ışık tutmaktadır.

 
Tapu Tahrir Defterleri: Osmanlı Arşivi’nin en önemli defter serilerindendir. Miladi 1300-1882 

dönemini ihtiva eden bu defterler, Osmanlı coğrafyasının tabiri caizse fotoğrafı konumundadır. Her 33 
yılda bir yenilenen tahrir kayıtlarında ahalinin nüfus ve gelir kaynakları ayrıntılarıyla bu defterlerde 
tespit edilmiştir. Defter sayısı 1000’in üzerindedir. 

Maliyeden Müdevver Defterler: Arşivin en önemli defter serilerindendir. Miladi 1427- 1927 
tarihleri arasını ihtiva etmektedir. Önemli mali kayıtların dışında saray, askeri sistem ve arazi tahrirleri 
gibi konuları içermektedir. Defter sayısı 23.000 civarındadır. 

Evkaf Defterleri: Gelirleri sadece ihtiyacı olanlar için vakfedilen ve bunların kayıtlarının ve 
gelir giderlerinin tutulduğu defterlerdir. Defter sayısı 40.000 civarındadır.

Sürre Defterleri: Osmanlı Devleti’nin Arabistan’da, Hicaz Bölgesi’nde bulunana insanlara 
her yıl hac mevsiminde yaptığı yardımların kayıtlarının tutulduğu defterlerdir. Osmanlı Devleti mali 
açıdan sıkıntıya düştüğü son dönemler dâhil olmak üzere bu yardımları aksatmamıştır. En son yardım, 
Sultan Vahdettin döneminde yapılmıştır. Aile ve aşiret adlarının ve aldıkları yardımın miktarını tespit 
eden bu defterlerin sayısı 4.000 civarındadır.

Bu defter serileri, Osmanlı Arşivleri’nde bulunana defter serilerinin sadece bir kısmını teşkil 
etmektedir. Divan-ı Hümayun Defterleri (5000 civarında) ve Kamil Kepeci Tasnifi’ne ait (6500 
civarında) defterler mutlaka zikredilmesi gereken defterlerdir. Nezaretler öncesi bürokrasiyi kaydeden 
Merkez Evrakı (Bab-ı Defteri, Bab- Asafi) 10.000.000’un üzerinde belgeyi ihtiva eden belge 
serilerini oluşturmaktadır. Yıldız Tasnifi, son dönem Osmanlı Tarihi için ayrıca önem arz etmektedir. 

Sözümüzü uzatmamak amacıyla burada isimlerini belirtmediğimiz çok sayıda fonun ve 
milyonlarca belgenin varlığı da unutulmamalıdır. Arşivciler açısından bütün belgelerin ayrı bir önemi 
ve yeri vardır. Bu belgeler, ilim dünyasının ilgisini ve tanıklık etmiş oldukları tarihi aydınlatmayı 
beklemektedir. 

SONUÇ:
Bir ülkede arşiv hizmetlerinin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilebilmesi için, arşiv konusunda 

mevzuat düzenlemelerinin yapılması, arşiv hizmetlerini sağlıklı bir şekilde vermeye yeterli bir mekân, 
bina, araç ve gereç imkanlarının sağlanması, ve uzman arşiv personelinin yetiştirilmesi44 olmazsa 
olmaz bir gerekliliktir. 

Tabiri caizse 1987 yılından beri bir arşiv reformuna girişilmiştir. Bu çalışmalar 1986 yılından beri 
yoğunluk kazanmaya başlamış bulunmakta ve çalışmalar hızla devam etmektedir. Arşiv reformunun 
gerçekleşmesinde büyük payı olan dönemin başbakanı merhum Turgut Özal ve dönemin müsteşarı 
sayın Hasan celal Güzel’e ve emeği geçen herkese teşekkür edilmelidir. Merhum Özal, “Osmanlı 
Arşivleri ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu’nda” yaptığı konuşmada şöyle demişti; Arşiv 
reformunun gerçekleşmesiyle sadece milli tarihimiz ve kültürümüze ışık tutulmuş olmayacaktır. Bu 
sayede Osmanlı Devleti topraklarından doğan 27 devletin tarihi ve Dünya tarihinin önemli bir kısmı 
da aydınlatılmış olacaktır.45

44   Kathpalıa, Yash Pal, Arşiv Malzemesinin Korunması ve Restorasyonu, Terc: Dr. Nihal Somer, sh. 3, Başbakanlık Devlet   Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No: 6, Ankara, 1990  
45  Turgut Özal, “Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu” açılış konuşması, Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı Araştırmaları 

Gerçekten de dönemin başbakanı merhum Turgut Özal’ın dediği gibi, arşiv çalışmaları sadece 
milli kültürümüze değil Osmanlı Devleti’nden doğan 30 civarında devletin kültürlerine de ışık tutacak 
ve istikballerine de şekil verecektir. Çünkü milli kültürümüzün ve milli tarihimizin en önemli kaynağı 
Osmanlı Arşivleri’dir. Geçte olsa 1987 yılından beri tasnifi hızlandırılmış olan arşivlerimizin gelişme 
süreci biraz sıkıntılı ve biraz sancılı devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin, bu muhteşem 
potansiyele sahip olmasına rağmen Anayasası’nda bir “Mili Arşiv Kanunu”nun olmaması ciddi 
bir eksikliktir. Bu hayati konu 3056 sayılı kanunun içinde bir sığıntı olamayacak kadar önemli bir 
konudur. Yıllardır taslak hazırlıkları devam eden Milli Arşiv Kanunu’nun bir an önce çıkartılması ve 
bu arşivleri bilimsel olarak değerlendirecek “Uzman-Arşivist” kadronun da gelişmiş ülkelerdeki gibi 
özlük haklarına ve statüye sahip olması gerekmektedir. Bugün itibariyle;
1- Milli Arşiv Kanunu henüz çıkarılmamıştır. Bu kanun, 1986 yılında Uzman yardımcısı olarak 

Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında göreve başlayan, ancak statüleri ve kadroları akamete 
uğrayarak ellerinden alınan personellerin haklarını iade etmeli ve şu an bu kurumda çalışan nitelikli 
insanlara, da hak ettikleri, ‘Uzman’ statüsünü vermelidir. Maddi ve manevi olarak yıpranan Arşiv 
personelinin mağduriyetleri giderilmelidir.

2- Arşiv çalışanları, özlük haklarından ve uzmanlık statüsünden mahrum olup sıra dışı bir 
“Sözleşmeli Personel” statüsündedir. Bu sebeple geçmişte oluşturulan siyasi ve sosyal baskılar 
neticesi Osmanlı Arşivi çok kan kaybetmiş, yetişmiş personel sayısı yarı yarıya azalmıştır. 1987 
yılında itibaren istihdam edilen personelin büyük bir kısmı 25 yılını tamamlamak üzeredir. Bir 
kısmı da bu müktesebatı geçmiştir. Eleman istihdam edilmediği ve yetiştirilmediği takdirde 10 yıl 
içerisinde Osmanlı Arşivi boşalacaktır. Yeni istihdam edilen elemanlar ise, zor şartlardan dolayı 
başka kamu kurumlarına veya üniversitelere geçme düşüncesindedirler. Bir arşivcinin yetişmesi 
ve uzmanlaşması uzun emek, tecrübe ve süreci gerektirmektedir. Bu sebeple acilen özlük hakları 
düzeltilmeli ve Osmanlıca bilen eleman istihdam edilmeli ve arşivin geleceği de planlanmalıdır.

3- Arşiv materyalin bulundurulduğu depoların tamamı tam olarak istenilen düzey ve standartlarda 
değildir. 100 milyon civarında belge potansiyeline sahip Osmanlı Arşivi’nin hizmet binaları 
ve depolar 5 ayrı mekânda hizmet verebilme problemini yaşamaktadır. Ayrı ayrı mekânların 
birbirinden uzak oluşu hizmetin kalitesini düşürmekte hızlı hizmet vermeyi engellemekte 
ve belgelerin yıpranmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca bu durum kurumsal bütünlüğü de 
bozduğundan birtakım bürokratik sıkıntı ve zafiyetleri de beraberinde getirmektedir. 
 

4- Osmanlı Arşivi hizmet binaları tek merkezde toplanmalı ve belgeler için daha güvenli binalar 
yapılamalıdır. Bosna-Hersek’te yapılanlar bize ders olmalıdır. 1990 yılında başlayan savaşın 
hemen başında Bosna Milli Arşivi, Sırplar tarafından bilinçli olarak bombalanmış ve orada bulunan 
belgelerin tamamı imha edilmiştir. Bu sebeple tarihe mal olmuş ve gelecek nesillerimiz için mutlak 
olarak muhafaza edilmesi gereken belgelerimiz, “yer altında ve bombalamalardan etkilenmeyecek 
fiziki şartlara” kavuşturulmalıdır. Şimdiki arşiv binalarımızın hiçbirisi bu nitelikte değildir. Yeni 
yapılmakta olan Kağıthane’deki Arşiv binaları, bütün depoların bir araya toplanması açısından 
olumlu bir girişim olmakla beraber, bu binaların sur içinde, kadim İstanbul’da ve Topkapı sarayına 
yakın bir ortamda olması Osmanlı Arşivinin yapısına ve ‘eşyanın tabiatına’ daha uygun olurdu. 

5- Sistem gereği Cumhuriyet dönemi arşiv malzemeleri merkeze gönderilmektedir. Türkiye gibi 
büyük bir ülkede, bölge arşivleri mutlaka oluşturulmalı ve belgeler daha sistemli ve güvenli bir 
şekilde toplanmalıdır.  

Sempozyumu, Sh. 5, İst. 1985
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6- Tarihi belgelerin günümüzdeki en önemli problemi, saklama ve restorasyon şartlarıdır. İyi 
yerlerde saklanmamış tarihi dokümanlar ya çürümekte, ya da ciddi oranda restorasyona ihtiyaç 
duymaktadır. Tarihi nitelikli her malzemenin uzmanlar ve bilimsel verilerle değerlendirilerek, 
varsa, ne tür bir restorasyona ihtiyacı olduğu belirlenmeli ve mutlaka zamanında, belgenin 
özgünlüğü korunarak, gerekli müdahaleler yapılmalıdır. Çünkü, restorasyon ve onarım’ın gerekli 
prensipleri vardır. Yıpranmış belgeler, bulunan tek kopyadır ve bu, ilim adamları ve yöneticiler 
için büyük değer taşır. Bu değerler sebebiyle, bu belgelerin korunması elzemdir.46Günümüzde, 
yıpranmış arşiv malzemelerinin restorasyon çalışmaları eleman yetersizliğinden dolayı, çok sınırlı 
bir şekilde devam etmektedir. Acil olarak yüz kişilik restorasyon elemanı istihdamı sağlanmalıdır. 
Bugünkü şekliyle belgelerin yıpranma hızı, restorasyon çalışmalarının çok önündedir. Üstelik 
restorasyona ihtiyaç duyulan binlerce defter ve belge, eleman yetersizliğinden restore edilmeyi 
beklemektedir. Böyle önemli bir konu “tasarruf tedbirleri” dahil olmak üzere, hiçbir gerekçeyle 
ihmal edilmemelidir. Şimdiye kadar bu konuyu ihmal eden siyasi ve bürokratik irade ise, tarihin 
acımasız yargısından kurtulamayacaktır. 

7- Yurt içinde ve yurt dışında, şahısların ellerinde veya kurumlarda bulunan ve arşivi ilgilendiren 
Osmanlıca belgeler toplanmalıdır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün elinde ve yetkisinde 
kullanabileceği likit ekonomik imkânlar bulunmalı ve gerektiğinde bu belgeler satın alınmalıdır. Bir 
kısım resmi kurumlar ise ellerindeki belgeyi, kanuni zorunluluğa rağmen vermek istemektedirler. 
Osmanlı Dönemi’ni ilgilendiren belgeler mutlaka tek merkezde toplanmalıdır. Bu durum güvenlik, 
hizmetin devamlılığı ve sistemli hale getirilmesi açısından  büyük önem arz etmektedir. 

8- Osmanlı Arşivi çalışanlarının sayısı bir plan dahilinde 1000 kişiye çıkarılmalıdır. Aksi takdirde, 
Analitik tasnifin, mevcut uygulamalarla bitirilmesi, birkaç asırlık zaman dilimine yayılacaktır.

9- Osmanlı Arşivi, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bünyesinden ayrılarak, özel bir statüye 
kavuşturulmalı ve müstakil olarak, ‘Tarihi Arşivler Kurumu’, veya ‘Tarihi Arşivler Genel 
Müdürlüğü’ adı altında, araştırma merkezi özelliklerini taşıyan yarı özerk bir kamu kurumuna 
dönüştürülmelidir.

10- Tarih şuurunun gelişmesi ve arşivlerin tanıtılması açısından bir arşiv gününün tertip edilmesi, 
önemli olacaktır. 8 Kasım 1846 tarihinde,  Padişah iradesiyle kurulan ve Hazine-i Evrak olarak 
adlandırılan arşiv kurumunun, bu nevi özel bir gün ile gündeme getirilmesi, tarihçiler tarafından 
da desteklenmekte ve tanıtım açısından da faydalı olacağı düşünülmektedir.47

Mazi, zaferleriyle ve hezimetleriyle milletlerin ve devletlerin kaderi olmuştur. Bu kader,      istikbali 
yönlendirmesi gereken bir uyarı olmalıdır.  Osmanlı Arşivi, Türkiye Cumhuriyetine, 30 milyon 
kilometrekarelik büyük coğrafyanın kapısını açabilme anahtarlarını sunmaktadır. Sosyo-kültürel ve 
ekonomik girişimlerin tarihi ve hukuki her türlü referansını, Osmanlı Arşivinde bulabilirsiniz. Bu 
sebeple elimizde bulunan bu muhteşem hazinenin farkına varılmalıdır.

46  Kathpalıa, Yash Pal, Arşiv Malzemesinin Korunması ve Restorasyonu, Terc: Dr. Nihal Somer, sh. 50, 

47 Çetin, Atilla, ‘’Arşivcilik Günü Kutlanmalıdır’’,Tercüman gazetesi, 17.02.1984, sh. 2
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“Arşivler özel kişilerin ve vatandaşların, 
ekonomik ve sosyal hayatın, idarenin, zengin bilgi 
kaynağı olarak hükümetin, bağımsızlık delillerinin 
bekçisi olarak devletin, hafızası olarak milletin, 
insanoğlunun mirasının vazgeçilmez kısmı olarak 
milletlerarası toplumun ihtiyaçlarına cevap verir.”

B.Delmas 
ÖZ: 

Arşivler sosyal oluşumlardır ve belgelerin doğasındaki, kullanımlarındaki ve/veya koruma 
nedenlerindeki değişimlere rağmen her zaman önemli olacaklardır. Çünkü arşivlerin önemli 
bir varoluş nedeni bilgi ihtiyacıdır ve bu ihtiyaç insanlık var olduğu sürece devam edecektir. 

Kültürel miras bakış açısı ile yaklaşıldığında ise arşivlerin korunması stratejik öneme sahip bir husus 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Arşivciler arşivlerin yönetiminden sorumlu kişiler olarak kültürel arşiv 
mirasının korunmasından da birinci derecede sorumludurlar. Bu bağlamda bu çalışmada öncelikle 
arşivcilere kim oldukları ve arşivcilerin kültürel mirasın korunmasında ne gibi rolleri olduğu 
sorulmuştur. Arşivcilerden alınan cevaplar doğrultusunda ise çalışma kapsamında arşivcinin kültürel 
arşiv mirasını gerektiği gibi koruyabilmesi için sahip olması gereken temel yetkinliklerin neler olduğu 
ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

Kelime Anahtarı: Arşiv, Arşivci, Kültürel Arşiv Mirası
 
ABSTRACT: 
Archives are social formations and will always be important despite the changes in the nature, 

use and reasons for the preservation of records. The need for information is the primary reason for 
the creation of archives and this need will remain as long as mankind exists. At this juncture when 
we approach archives from a  cultural heritage perspective, the protection of archives surfaces as a 

Yrd. Doç. Dr. Burçak ŞENTÜRK
Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE

KÜLTÜREL ARŞİV MİRASI VE ARŞİVCİ
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strategically important point. Archivists are not only responsible for management of archives but are 
also first and foremost responsbile for the protection of archival heritage. Within this context, this 
study first poses the question of defining who  archivists are and then goes on to examine their role 
in protecting cultural archival heritage. Within the framework of the answers provided by archivists, 
the core competencies that archivists should have in order to be able to protect the cultural archival 
heritage are discussed. 

Key words : Archives, Archivist, Cultural Archival Heritage
Giriş
Delmas, arşivlerin kültürel miras ile ilişkisini şu cümlelerle ortaya koymaktadır1:

“İnsanoğlu kendi şuuruna, yani kendisinin ve evrimin idrakine sahip olursa mirasını 
koruyabilir. Ancak, kendi şuuruna sahip olabilmesi için dokümanlara ve delillere ihtiyaç 
duyar.

Meseleye yakından bakınca, her şey bir belgedir, yani her şey başka bir şeyin 
tanığıdır: Yeryüzü, evren tarihinin tanığıdır: kromozomlarımız, irsiyetimizin tanığıdır. 
Her şey belli bir mertebede ve değişik yollarla geçmişte ve halen ne olduğu hakkında bir 
şeyler akla getirir ve tanıklık yapar.

Arşiv nedir? Niteliği ne olursa olsun, bir kişi, idarî grup veya birleşik mevcudiyetin 
yaptığı iş ve faaliyetlerin sonucu otomatik ve organik olarak toplanan bütün 
dokümanlardır.

Arşivler, sosyal varlık olan insana dayalı belgelerdir: insanın sürekliliğinin ve 
dünyadaki yaşama şartları içerisindeki değişikliklere uyumun kanıtlarıdır. O halde 
arşivler, tarih boyunca insanın sahip olduğu şuurlu hafızasının temelleridir. İnsanlık 
tarihine ilâve edilen her şey, bizim, insanı daha iyi tanımamıza ve insan tabiatını daha 
iyi anlamamıza vesile olur. Arşivlerin temel sosyal rolü de işte budur.”

Delmas’ın da ifade ettiği gibi arşivler kültürel miras olma özelliği ile ülkelerin, milletlerin ve 
insanların geçmişini ve aynı zamanda geleceğini korurlar. Bu noktada arşivlerin korunması stratejik 
öneme sahip bir unsurdur.

Arşiv; arşivcilik, arşiv teorisi ve arşivsel uygulama kavramlarının bileşiminden oluşan bir unsur 
olarak ele alınmalıdır. Arşivcilik bir bilim dalı, arşiv teorisi; arşivsel uygulamanın dayandığı temel 
bilimsel düşünce ve kurallar,  arşivsel uygulama ise; kuruluş, süreç planlaması, belge üzerindeki 
işlemler (değerlendirme, aksesyon, dosyalama, depolama, koruma v.d.) olarak ele alınabilir. Arşiv 
ise literatürde sık sık kullanıldığı anlamı ile arşiv teorisi çerçevesinde arşivsel uygulama sürecinde 
yönetilen malzeme, bu malzemenin korunduğu yer ve son olarak malzemeyi ve yeri ifade eden 
kurumsal yapı olarak tanımlanabilir. 

Yukarıdaki paragrafta açıklanmaya çalışılan temel terimler ışığında arşivci ise arşiv teorisini 
benimsemiş ve arşivsel uygulama sürecini kullanarak arşiv malzemesini yöneten uzman olarak 
tanımlanabilir. 

Arşivin var oluş nedenini gerçekleştirenler arşivcilerdir. Arşivciler arşiv malzemesini korurlar 
ve kullandırırlar. Arşivciler aynı zamanda kurumsal işleyiş ve malzemenin içeriğine en fazla hakim 
olan kişilerdir. Özellikle kurumsal arşivlerde iş süreçlerine en fazla hakim olan çalışanlar arşivcilerdir. 
Milli arşivlerde ise arşivcilerin rolü ve önemi daha stratejik bir durum almaktadır. Bu milli arşiv 
malzemesinin tarihi değerinden kaynaklanan bir durumdur. Milli arşivler başlı başına bir toplumun 
kültürel mirasını oluştururlar. Çoğu zaman arşiv malzemesinin alternatifi bulunmamaktadır. Bu nedenle 
malzemenin korunması ön plandadır. Bu noktada ise arşivciye çok büyük sorumluluk düşmektedir.

1  B. DELMAS, Arşivler, DAGM Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı Yayın No: 12, Çev. Nihal Somer, Ankara,1991,  s.1.

“Kültürel Arşiv Mirasının Korunması ve Arşivci” başlıklı bu çalışmada arşivcinin kültürel arşiv 
mirası üzerindeki rolü, önemi ve bu mirası yönetebilmek ve korumak için sahip olması gereken 
temel yetkinlikler üzerinde durulmaktadır. Çalışma kapsamında ayrıca küçük çaplı bir uygulama 
yapılmıştır. Arşivcinin gözünden arşivcinin kim olduğu ve yine arşivcinin gözünden kültürel 
arşiv mirasının korunmasında arşivcinin önemi araştırılmıştır. Bu amaçla 43 arşivci ile bir anket 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmasının sonuçları da değerlendirilerek arşivcinin kültürel 
arşiv mirasını koruyabilmesi için hangi temel ve teknik yetilere sahip olması gerektiği ortaya 
konulmaktadır.  

 1-Arşivci
 Arşivci, arşiv belgelerinin belirlenmesi, tanımlanması, korunması, düzenlenmesi ve kullanıma 

sunulması işlemlerini ya da bu işlemlerden en az birini temel arşivcilik ilkeleri çerçevesinde yerine 
getirebilen, arşivcilik eğitimi almış kişidir2. 

  Arşivci, arşivlerin idaresiyle ve / veya arşivlerin yönetimiyle profesyonel olarak uğraşan 
kimsedir3.

Yukarıda verilen iki tanım ışığında arşivci kısaca ihtiyaç duyulmayan (gereksiz) belgelerin 
tutulmayacağı ve değerli belgelerin korunup kullanıma sunulacağı bir programı yöneten kişi olarak 
tanımlanabilir.

Arşivcilik literatüründe birçok uzman arşivcilerin görev ve sorumluluklarının tartışıldığı 
çalışmalar yapmıştır. 

Jenkinson’a göre arşivcilerin birinci ve ikincil görevleri bulunmaktadır. Arşivcinin birincil görevi 
malzemenin korunması ve ikincil görevi ise tarihçilerin ve diğer araştırmacıların isteklerinin yerine 
getirilmesidir. Ayrıca Jenkinson birincil ve ikincil görevlerinin karıştırılmaması gerektiğini de önemle 
vurgulamıştır4.

Dearstyne ise arşivcinin üstlendiği sorumlulukları farklı bir bakış açısıyla yedi başlık altında 
toplamıştır5:

- Arşivciler belgelerin saklanıp saklanmaması konusunda karar veren hakemlerdir.
- Arşivciler kontrol mekanizması oluşturup düzen getirirler.
- Arşivciler tarihsel belgelerin kullanılmasını teşvik edip araştırmacılara hizmet sunarlar.
- Arşivciler tarihsel belgeleri korurlar.
- Arşivciler tanıtırlar ve savunurlar.
- Arşivciler ortaya çıkan bilgi evreninin hazırlanmasına ve biçimlendirilmesine yardımcı 

olurlar.
- Arşivciler program yöneticileridir.

1962 yılında Madrid’de toplanan 7. Uluslar arası Arşiv Yuvarlak Masa Konferansı’nda arşivin 
görevleri beş başlık altında toplanmıştır. Bu görevler6:

- Arşiv malzemesini tespit etmek ve ayırmak,
- Arşiv malzemesini kayba uğramaktan korumak,
- Arşiv malzemesini gerekli şartlarda saklamak,
- Arşiv malzemesini ilgililerin istifadesine sunmak ve
- Arşiv malzemesinin yeniden teşekkülünü kontrol altına almaktır. 
Aynı konferansta arşivcinin görevleri ise dört başlık altında toplanmıştır. Bu görevler7:

2 H. Sekine KARAKAŞ; F. RUKANCI ve H. ANAMERİÇ, Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
Ankara, 2009, s.5.
3  Bekir Kemal ATAMAN, Arşivcilik Terimleri Sözlüğü, Librairie de Pera, İstanbul, 1995, s.6.
4 Hillary JENKINSON, A Manual of Archive Administration, Percy Lund, Humphries & Co.Ltd., London,1966, s.44.
5 Bruce W.DEARSTYNE, Arşivsel Girişim, Çev:Mustafa Akbulut, A.Oğuz İcimsoy, American Library Association, İstanbul, 2001, ss.11-14.
6 VII.Uluslararası Arşiv Yuvarlak Masa Konferansı (28-31 Mayıs 1962 /Madrid) Hakkında Rapor, Haz.Fazıl Işıközlü, Ankara,1962, s.4.
7  A.g.e., s.5.
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- Arşiv malzemesini toplamak,
- Arşiv malzemesini korumak,
- Arşiv malzemesini tasnif etmek ve
- Arşiv malzemesini değerlendirmektir.
Laura Millar 2010 yılında yazdığı temel arşivcilik kitabında, arşivcinin görevlerini beş başlık 

altında toplamıştır8:
1. Arşivci, arşiv malzemesinin doğru ve etkin bir şekilde yönetilebilmesi için ilgili 

mevzuatın, politikanın, standart ve prosedürün belirlenip uygulanması, kurumsal ve finansal 
altyapının oluşturulmasını içeren arşivsel yönetim çerçevesine dahildir.

2. Arşivci arşiv malzemesinin aksesyonu, depolanması ve kullanımı için gerekli fiziksel 
ortamı sağlar ve korur. Bunu yaparken arşiv malzemesinin formatı, ortamı, taşıdığı kanıt ve 
bilgi değerini göz önünde bulundurur.

3. Arşivci kurumu için uygun ve gerekli arşiv malzemesini ya sponsorla ya da sponsor 
gerekmeyen arşivsel malzemeyi, bağlı bulunduğu kurumun arşivsel vizyonu ve misyonu 
doğrultusunda elde eder ve bu alımları uzun süreli koruma için yasal, fiziksel ve yönetimsel 
olarak korur.

4. Arşivci arşiv malzemesinin doğasını, kapsamını ve içeriğini korumak için malzeme 
üzerindeki entelektüel kontrolü sağlar. Bunun yanında arşiv malzemesini üreticilerin, 
araştırmacıların ve halkın kullanımına sunarlar.

5. Arşivci arşiv malzemesinin erişimini ve kurumun hizmetleri ile birlikte kullanımını 
destekler. 

Millar ve Dearstyne tarafından ortaya konulan ve 1962 yılında toplanan konferans sonunda 
belirlenen arşivin görevlerinde günümüzde çok fazla bir değişiklik olmadığı gözlemlenebilir. Yakın 
zamanda arşivcilik ile ilgili yayınlanan kitaplar ve diğer bilimsel çalışmalar incelendiğinde arşivin 
beş temel görevinin yerini halen koruduğu görülmektedir. Bunun yanında arşivcinin görevleri 
incelendiğinde ise günümüzde, Madrid’de belirlenen dört temel göreve ek olarak malzemenin 
kullanıma sunulması, referans hizmetleri, halkla ilişkiler ve pazarlama gibi görevlerin de artık 
arşivcilerin iş tanımlarında bulunduğu görülmektedir. 

2-Kültürel Arşiv Mirası ve Arşivci
Arşiv malzemesi İngilizce karşılığı ‘Unique’ olan ‘tek ve benzersiz’ sıfatı ile nitelendirilmektedir. 

Arşiv malzemeleri değerlidir çünkü arşiv malzemesi olabilmek için başta bilgi ve kanıt değeri olmak 
üzere birçok değer süzgecinden geçmektedirler. Çalışmanın Giriş bölümünde de belirtildiği gibi 
kültürel miras olan arşiv malzemeleri ki bunların başında milli arşivlerde saklanan ve tarihi değeri 
olan malzemeler ve toplum içerisinde önemli yeri olan kişilerin özel arşivleri ise benzersizlikleri ve 
ışık tuttukları dönemler göz önünde bulundurulduğunda daha da önemlidirler.

Kültürel arşiv mirası ile ilgili en önemli unsur bu mirasın korunması olmalıdır. Bu noktada en 
büyük sorumluluk arşivsel uygulamadan sorumlu kişiye yani arşivciye düşmektedir. Arşivcinin zaman 
içerisinde görev tanımında ufak değişiklikler olsa da sorumluluğunda olan malzemenin korunması en 
önemli görevlerinden biri olma özelliğini korumaktadır.  

Çalışmanın bu bölümünde arşivcinin kültürel arşiv mirasını koruyabilmek için sahip olması 
gereken temel yetkinlikler tartışılmaktadır. Bu noktada bu amaç doğrultusunda 43 arşivci ile yapılan 
bir anket çalışmasının da sonuçları bu bölümde yer almaktadır.

 a. Uygulama Sonuçları ve Değerlendirme
Çalışma kapsamında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan 43 arşivci ile küçük çaplı bir 

uygulama gerçekleştirilmiştir ve arşivcilere 2 temel soru yöneltilmiştir. Bunlar:

8  Laura A. MILLAR, Archives: Principles and Practices, Facet Publishing, London, 2010, s.46.

- Size göre arşivci kimdir? ve
- Size göre kültürel arşiv mirasının korunmasında arşivcinin rolü nedir? sorularıdır.

  Daha önce de belirtildiği gibi milli arşivlerin korudukları malzemeler başlı başına kültürel 
miras olarak ele alınabilir. Bu noktada en önemli kültürel arşiv mirası bir ülkenin, milletin hafızasını 
oluşturan milli arşivlerdir. Bu nedenle uygulamada Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan 
arşivciler tercih edilmektedir.

Grafik 1,2,3, ve 4’de arşivcilerin demografik ve çalışma süreleri ile ilgili bilgiler özetlenmektedir.

  

Grafik 1 Yaş kategorisi

Grafik 2 Cinsiyet

Grafik 3 Eğitim Durumu

Grafik 4 Çalışma Süresi
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 Tablo 1 ve 2’de arşivcilerin iki soruya verdikleri cevaplar listelenmiştir ve bu cevaplar 
değişiklik yapılmadan olduğu gibi verilmektedir.

Tablo 1 Size Göre Arşivci Kimdir?*

Bugünün değerlerini ve varlıklarını geleceğe taşıyan kişidir.

Arşivci geçmişi koruyan geleceği şimdiden güven altına alan belge teknisyenidir.

Arşivci bence ulusal bellek yöneticisidir (olmalıdır).
Anaokulu öğrencisinin çizgileri ile uluslar arası antlaşmaları bir ortak değerde birleştirebilen ancak 
ikisi arasındaki farkı da iyi anlayan ve anlatabilen elemandır.
Bana göre belge bir puzzle’ın parçaları gibidir. Tarihi resmin bütününü görebilmek adına parçanın 
öneminde ise arşivcinin rolü karmaşık bir haldeki parçaların tasnif, koruna ve tanımlamasını yapan 
kişidir.
Milli değerlerin tarihe intikalini isteyen kişidir.

Belgeyi tanıyan, koruyan ve tanıtandır. 
Normal evrak, arşivlik evrak, arşiv evrakı ve meriyetteki evrakı anlayabilen, tasnif edebilen ve 
gerekli hizmete sunulabilmesi için düzenleyebilen kişidir.
Belgeleri canlı varlık gibi gören kişidir. Belgelere değer veren, önemini bilen, milli değer yerine 
koyan, geleceğe ışık tutan, bizden sonraki nesillere miras bıraktığını düşünen kişidir.
Akademik eğitim almış ve yoğun bir şekilde mesleki eğitime tabi tutulmuş, sorumluluk alanı ile 
ilgili arşiv iş ve işlemlerini yürütürken mesleki hassasiyet taşıyan kişidir.
Arşiv iş ve işlemlerini yürüten kişiye denir.

Tasnif hizmetlerini yapan kişidir.
Arşivci tarihi malzemeyi koruyan, düzenleyen, değerlendirip araştırmacılar için hizmete sunan 
kişidir.
Arşivci arşivsel doküman ve bilginin muhafazası, gerekirse tasfiyesi, kimliklendirilmesi ve 
kullanıcıya ulaştırılmasını sağlayan kişidir.
Arşivlik malzemeyi iyi bilen, tasnifini yapan ve kullanımını, korunmasını en iyi yapan, bunları 
yaparken yetki ve inisiyatif kullanabilen kişidir.
Ülkenin kültürel değerlerini tanıyan, koruyan ve değerlendiren, çağa göre donanımlı kişidir.
Gerçek arşivci eğitimli geçmişi yeni teknoloji ile geleceğe en iyi şekilde taşıyıp insanlara benzersiz 
bir sunum yapabilendir.
İyi bir arşivcilik eğitimi almakla birlikte mesleğini severek yapan ve her yeniliği takip eden, 
yenilikleri arşivcilik mesleğinde kullanabilen kişidir.
Arşiv belgelerini değerlendirirken dün, bugün ve yarın ilişkisini kurabilmesi.

Geçmişten geleceğe bilgi aktarımının sağlanmasında görev alan en önemli kişilerdir.

Arşiv işini bir meslek olarak seven, kendisini yenileyendir.
Arşiv malzemesini tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirip gelecek kuşaklara aktarmakta emeği 
geçen kişidir.
İlgili belgenin bilim dünyası tarafından yararlanılmasını sağlamak için gereken düzenlemeleri 
yapan ve bu arada belgenin korunması konusunda aşırı derece hassas olan kişi (Osmanlı Arşivi 
örneğinde; bir belgenin tek nüsha olduğunu düşünüp ona göre hareket etmek)

* Arşivcilerin cevapları, cümlelerde ve/veya kelimelerde değişiklik yapılmadan olduğu gibi 
verilmektedir.

Tablo 2 Size göre kültürel arşiv mirasının korunmasında arşivcinin rolü nedir?*

Arşivci beyindir, liderdir, teknolojidir, geleceği çözebilendir.
Herkesin bir arşivci olduğunu düşündüğümüzde her insan bu mirasa bir katkıda bulunur ve 
katkıda bulunduğu mirası muhafaza ile yükümlüdür. Örneğin; değersiz gibi görünen bir kişisel 
fotoğraf arşivi gelecek için büyük anlamlar ifade edebilir.
Belgelerin korunması ve faydalanılmasını sağlamak kültürel mirasa hizmet bakımından 
Süleymaniye Camii’nin sağlam ve ayakta kalmasını sağlamak için yapılacak çalışmalardan farklı 
değildir.
Arşivin korunmasını arşivci yapıyor. Bundan daha iyi rol mü olur?
Arşiv mirasının önemini kavrayan kişi olarak bu meseleyi gerekli ortamlarda dile getirip ilgilileri 
yapılması gerekenler konusunda ikna etmesi gereken kişi olması sebebiyle önemli bir role 
sahiptir.   
Kültürel arşiv mirasının öncelikle tespiti konusunda etkili öneme haizdir. Daha sonra ise 
envanter, kaba tasnif, tasnif (analitik), kataloglama ve araştırmacılara sunma konularında en 
önemli rolü üstlenir.
Kültürel arşiv mirasının tespiti konusunda gerekli çalışmaları yapmak (gerekirse akademik 
yardım almak), materyalin çeşidine göre uygun ortamlarda muhafaza etmek, korumak, 
kullanıcıların hizmetine sunmak.
Belgeyi korumak ve geleceğe ulaştırmaktır.
Arşivci kültürel miras konusunda bilinçlenmeyi sağlamalı
Elindeki malzemeye gerekli önem ve hassasiyeti gösterip uygun muhafaza koşullarını 
sağlayıp kültürel mirasın sonraki nesillere mümkün olduğunca eksiksiz ve yıpranmamış olarak 
ulaştırmasıdır.
Kültürel mirasın oluşmasından sonra korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasında doğrudan 
etkilidir.
Neyin hangi şartlarda korunup geleceğe aktarılmasında ve bunların belli bir program dahilinde 
yürütülmesinde en önemli görev arşivcilere düşmektedir. Yani düzenleme, koruma ve aktarma işi 
doğrudan arşivci ile ilgilidir.
Arşivci işini düzgün yapmaz veya yapacak yetkinlikten uzakta birisi ise arşiv mirası ya yok olur 
ya da erişilemez bir şekilde uzun dönemde yok olmasına sebebiyet verir.
Arşivci kültürel mirasın oluşturulmasından saklanmasına, tasnif edilip araştırmaya açılmasına 
kadar olan süreçte yer alan kişi olduğundan rolü ve önemi oldukça fazladır. 
Arşiv malzemesine titizlikle yaklaşıp, değerlendirip bunu kamuoyuna sunmak ve bunların 
sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak arşivcinin görev ve sorumluluğudur.
Teknolojinin sunmuş olduğu hiçbir imkan kültürel arşiv mirasının korunmasında bilinçli bir 
arşiv görevlisinin işlevini göremeyecektir. İşinin uzmanı bir arşivci tanımlamasını iyi yaptığı bir 
malzemenin zamana karşı direnmesini sağlayan unsurları da oluşturacaktır.

* Arşivcilerin cevapları, cümlelerde ve/veya kelimelerde değişiklik yapılmadan olduğu gibi 
verilmektedir.

Arşivcilerle yapılan uygulama ile ilgili olarak belirtilmesi gereken önemli nokta şudur: 
Uygulamanın amacı arşivcileri değerlendirmek değildir, amaç milli bir arşivde çalışan ve kültürel 
arşiv mirası ile ilgilenen arşivcilerin fikirlerini almak ve bu fikirlerden ortaya çıkabilecek özgün 
noktaları ortaya çıkarmaktır.

Arşivcilerden alınan cevaplar incelendiğinde kültürel miras olan arşivlerin korunmasında 
arşivcinin sahip olması gereken üç temel yetkinlik göze çarpmaktadır. Bunlar: 

- Arşiv malzemesinin tespit edilmesi diğer bir deyişle arşivlik malzemenin değerlendirilmesi
- Arşiv malzemesinin korunması ve
- Arşiv malzemesinin kullandırılması diğer bir deyişle referans hizmetinin verilmesidir.
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b. Arşivcinin Sahip Olması Gereken Temel Yetkinlikler 
Arşivcilerin günümüz görev tanımlarında birçok yetkinlik bulunmaktadır. Tabii ki bu yetkinliklerin 

başında değerlendirme, düzenleme, tanımlama, dijitalleşme, koruma ve referans hizmetlerinin 
oluşturduğu teknik unsurlar gelmektedir. Teknik yetkinliklere ek olarak ise genel anlamda tüm meslek 
gruplarından istenen etkili iletişim yeteneği, takım çalışmasına yatkınlık, problem çözebilme, analitik 
düşünebilme, zaman yönetimi, stres yönetimi v.d. gibi unsurlar da arşivcilerden beklenmektedir. 
Bununla beraber, kültürel arşiv mirası söz konusu olduğunda ise arşivcinin sahip olması gereken 
3 teknik alan ön plana çıkmaktadır. Arşivcilerin verdikleri cevaplardan da anlaşılabileceği gibi bu 
teknik alanlar arşiv malzemesinin değerlendirilmesi, korunması ve kullandırılmasıdır ve Şekil 1’de de 
gösterilmektedir.

Şekil 1 Kültürel Arşiv Mirası ve Arşivci

b.1. Değerlendirme
Değerlendirme muhtemelen arşivciliğin en zor kısımlarından biridir. Arşivlik malzemenin 

hangilerinin saklanması hangilerinin tasfiye edilmesi gerektiğine karar vermek çoğu arşivci için 
zor bir karardır. Bu nedenle değerlendirme süreci çok iyi planlanmalı ve bu plan doğrultusunda 
hareket edilmelidir. Tabii ki öncelikle yapılması gereken mevzuat analizi olmalıdır.  Arşivci arşivlik 
malzemenin ilgili olduğu mevzuat doğrultusunda hareket emelidir. Değerlendirme sürecindeki ikinci 
aşama ise belgenin sahip olması gereken ve malzemeye arşiv malzemesi özelliği katan değerlerin var 
olup olmadığının araştırılması olmalıdır. Malzemenin değerlendirilmesinde bir diğer önemli unsur da 
malzemenin ilgili olduğu kurumun sektörü, politikası ve işleyişi ve belge ihtiyacının ortaya konulması 
olmalıdır.

Arşivsel değerlendirme; ‘belgelerin güncel idari, hukuki, mali ve bunların yanında kanıt, bilgi 
ve araştırma değerlerine bağlı unsurlar doğrultusunda değerlerinin ve bunu sonucunda tasfiye olması 
gerekenlerin belirlenme süreci’ şeklinde tanımlanabilir9.

Arşivcilik literatüründe arşivsel değerlendirme ile ilgili iki önemli süreç birbirini takip etmektedir.
Öncelikle malzeme üzerinde değerlendirme prensipleri uygulanmaktadır. Arşivsel 

değerlendirmede 2 temel prensip bulunmaktadır. Bunlar; malzemenin ‘Kanıt Değeri’ne sahip olması’ 
ve ‘Bilgi Değeri’ne sahip olması’dır. Malzemenin kanıt değerine sahip olması malzemenin ilgili 
olduğu fonksiyon/işlem için kanıt olma özelliğini korumuş olması anlamına gelmektedir. Malzemenin 
bilgi değerine sahip olması ise hem malzemenin içeriğindeki bilginin erişilebilir olması hem de bu 
bilginin sadece malzeme üreticileri için değil aynı zamanda farklı alanlardan gelen araştırmacılar için 
de değerli olması anlamına gelmektedir10.

9 Richard J.COX, Managing Institutional Archives, Greenwood Press, New York, 1992, s.50.
10 Judith ELLIS (Edit.), Keeping Archives, 2nd edition, Thorpe, Melbourne, 1993, ss.158, 160.

Arşivlik malzeme üzerinde iki temel değer analiz edildikten sonraki aşama ise malzeme ile ilgili 
birkaç önemli noktanın analiz edilmesidir. Bu noktalar:

- Malzemenin maliyeti,
- Malzemenin fiziksel durumu,
- Malzemenin hacmi,
- Malzemenin ortamı,
- Malzemenin benzersizliği ve duplikasyonu,
- Erişilebilirlik ve
- Potansiyel kullanımı şeklinde sıralanabilir11

Kültürel miras özelliği taşıyan arşiv malzemesi için değerlendirme süreci ayrı bir öneme sahiptir. 
Bu noktada arşivcinin yukarıda ifade edilen teknik unsurların yanında malzemenin üreticisini, içeriğini 
ve gelecekte hangi noktalara ışık tutabileceğini analiz edebilmesi gerekmektedir. Kültürel arşiv mirası 
ile ilgili olarak şu nokta unutulmamalıdır ki: 

Tek ve benzersiz olma özelliği kültürel miras olan arşiv malzemesi için daha geçerli bir 
özelliktir. Bu da beraberinde gerektiği gibi değerlendirilmeyen ve bu nedenle arşiv malzemesi olarak 
nitelendirilmeyen aslında değerli olan malzemeye bir daha erişim zor hatta imkânsız olabilecektir. 
Değerlendirme aşamasının stratejik önemi de buradan kaynaklanmaktadır.

b.2. Koruma
Koruma; malzemenin fiziki, kimyevi, biyolojik, mekanik ve bunlar dışında kalan çeşitli tahrip 

unsurlarıyla bozulup asli hüviyetini kaybetmesini önlemedir12. Diğer bir deyiş ile koruma; ‘Arşiv 
malzemesinin kullanılabilmesi için sağ kalmasını sağlamaktır.13’

Teknolojideki ilerlemelerin en fazla arşivcilik sürecinin koruma aşamasını etkilediği ve her 
geçen gün gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan yeni ekipman ve uygulamaların arşivcinin işini 
kolaylaştırdığı söylenebilir. Bunun yanında bu durum arşivcinin güncel teknolojiyi takip etmesi ve 
uygulaması gerekliliğini de beraberinde getirmektedir.

Daha önce de belirtildiği gibi özellikle kültürel miras değeri olan arşiv malzemesinin korunması 
stratejik bir noktadır. Bu sürecin önceden tasarlanması çok önemlidir. Bu bağlamda arşivcinin atması 
gereken öncelikli adım arşiv malzemesine yönelik bir ‘Arşiv Koruma Programı’ geliştirmek olmalıdır.

Arşivci, koruma programı oluştururken birkaç önemli noktayı göz önünde bulundurmalıdır. Bu 
noktalar:

- Malzemenin türü ve ebadı,
- İşletmenin türü,
- Kullanımın türü,
- Coğrafi konum ve 
- Dış kaynaklama yolu ile koruma programı tercihi şeklinde sıralanabilir14.

Arşivcinin yukarıdaki noktalar ışığında malzemeyi koruma programı oluştururken göz önünde 
bulundurması gereken en önemli unsurlar malzemeye zarar verecek etmenlerdir. Bu etmenler ise:

1. Doğal Afetler ( yangın, su baskını, deprem vb. ),
2. Biyolojik Etmenler ( ısı ve neme bağlı olarak mantar, böcekler, kemirgenler ),
3. Fiziksel Etmenler ( ısı, nem, ışık ) ve
4. Kimyasal Etmenler ( hava kirliliği, toz, malzemenin hammaddesinde ve kullanılan 

mürekkebin terkibinde bulunan kimyasal maddeler ) olarak belirlenmiştir15.

11 MILLAR, a.g.e, ss.126-130.
12 Yash Pal KATHPALIA, Arşiv Malzemesinin Korunması ve Restorasyonu, çev: Nihal Somer, T.C.Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı, Ankara,1990, s.6.
13 Helen FORDE, Preserving Archives, Facet Publishing, London, 2007, s.1.
14 Ann PEDERSON, Keeping Archives, 1st edition, Australian Society of Archives, Sydney,1987, ss.222,223.
15 Hamza KANDUR, Belediyelerde Arşiv Yönetimi, REMAK, İstanbul, 1998, ss.62,63.
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Günümüzde özellikle kültürel miras olma özelliği taşıyan tarihi arşiv malzemesinin 
korunmasındaki en etkili yöntemlerden biri dijitalleştirmedir. Dijitalleşme; analog malzemenin dijital 
ortamda depolanıp ve kullanılabilmesi için elektronik (dijital) formata çevrilmesi süreci şeklinde 
tanımlanabilir16.  Dijitalleşme sayesinde hem değerli arşiv malzemesi kullanımdan kaynaklanan 
eskimeye maruz kalmamaktadır hem de daha fazla kullanıcı tarafından faydalanılmaktadır. Bu 
nedenlerle dijitalleşme tüm arşivler için önemli bir uygulama olarak görülmektedir.

Kültürel miras özelliği taşıyan arşiv malzemesine sahip arşivler ve bu malzemeler ile uğraşan 
arşivcilerin üstlendikleri sorumluluk doğal olarak büyüktür. Bu malzemeler aynı zamanda bir 
ulusun, milletin hem geçmişi hem de geleceğe emanetidir ve en son teknolojik sistemler kullanılarak 
korunmalıdırlar. Kültürel arşiv mirasının korunması süregelen ve belirli aralıklar ile güncellenmesi 
gereken ve hiçbir zaman sonlanmayan bir süreç olarak görülmeli ve bu doğrultuda yönetilmelidir.

b.3. Referans Hizmetleri 
Arşivcilerin verdiği cevaplar incelendiğinde arşivcinin tanımında ve kültürel arşiv mirasının 

korunmasında arşiv malzemesinin kullandırılması diğer bir deyişle referans hizmetinin verilmesi 
unsurunun sık sık belirtildiği gözlemlenmektedir. 

Danışmanlık (referans) hizmeti; belgeler/arşivler hakkında veya belgelerden/arşivlerden 
çıkarılmış bilgi sunma, arşiv mevcudunu okuma salonlarında kullanım imkanı sağlama ve kopya 
yahut da reprodüksiyon sunmayla ilgili hizmettir17.

Bir başka tanımıyla referans hizmeti; belgelerin kullanıcılar için erişimini sağlama sürecidir18.
Etkin bir referans hizmetinin temel şartı belge yöneticisinin kullanıcıların isteklerini, taleplerini 

anlayabilmesidir. Çünkü belge yöneticisi, belgeleri düzenlemede ve tanımlamada her ne kadar mantıklı 
bir yol izlese de provenans ve orijinal düzen prensiplerinin izinden gitmeye çalışacaktır. Bu noktada 
kullanıcıların taleplerini kendi sistemi içinde doğru anlamak belge yöneticisinin görevi olacaktır19.

Arşivsel uygulama süreci kapsamında arşivciler günümüze kadar süregelen bir ikilem 
yaşamaktadırlar. Bu ikilem değerli arşiv malzemesinin kullandırılarak nasıl korunabileceğidir. 
Bu durum doğal olarak kültürel arşiv mirası için de geçerlidir. Bu noktada  arşivci kültürel arşiv 
mirasının korunabilmesi, daha etkili kullanılabilmesi için ‘Kullanıcı Eğitimi Programları’nı 
uygulamaya geçirmelidir. Eğitim programları sayesinde kullanıcılar arşiv malzemesine bir arşivci 
hassasiyeti ile yaklaşacaklar ve bu da beraberinde malzemenin korunmasını getirecektir. Arşivlerin 
önemli bir misyonu da sakladıkları bilginin mümkün olduğunca fazla kullanıcı tarafından kullanımını 
sağlamaktır. Ancak bu da malzeme üzerinde eskime, yıpranma, kaybolma v.b. geri dönüşü çok zor 
olan problemleri beraberinde getirebilmektedir. Malzemenin dijital kopyalarının kullandırılması bu 
problemler karşısında alınabilecek en etkili önlemlerden biridir. Ancak malzemenin orjinalinin talep 
edildiği durumlarda kullanıcının bilinçli olması çok önemli bir unsurdur ve bu noktada kullanıcı eğitim 
programlarının önemi ortaya çıkmaktadır.

Kullanıcı eğitimi programları kapsamında:
- Arşivin sahip olduğu malzeme ile ilgili bilgilerin verilmesi
- Kullanıcının malzemeyi nasıl kullanması gerektiği ve
- Arşivin genel kuralları konularında bilgi verilmesi önemli bir unsurdur.

Arşivcinin temelde sorumlulukları çok fazla değişmese de şu bir gerçektir ki günden güne sahip 
olması gereken yetkinlikler çoğalmaktadır.

16 Richard Pearce MOSES, A Glossary of Archival and Records Management Terminology, The Society of American Archivists, Chicago, 
2005, s.120.
17 Bekir Kemal ATAMAN, Arşivcilik Terimleri Sözlüğü, Librairie de Pera, İstanbul, 1995, s.22.
18 Maygene F.Daniels,Timothy Walch, A Modern Archives Reader, National Archives Trust Fund Board, Washington, 1984,s.255.
19 James Gregory Bradsher, Managing Archives and Archival Institutions, Mansell Publishing Limited, London, 1988,  s.162.

Sonuç
Literatürde “Arşivci” konulu ve başlıklı bir tarama yapıldığında ortaya yüzlerce sonuç 

çıkmaktadır. Arşivcilerin görev tanımları, almaları gereken eğitim, sahip olmaları gereken yetkinlikler 
özellikle yurtdışında birçok çalışmaya konu olmuştur. Ancak bununla beraber her meslekte olduğu 
gibi arşivcilikte de yüksek motivasyon ve bilinç başarılı olmanın başlıca şartları arasındadır. 

Arşivcilik dünyanın en eski mesleklerinden biridir. 21. yy’ın “Bilgi Çağı” olarak tanımlandığı 
günümüzde arşivciler çağımızın unsuru olan bilgiyi yönetmektedirler ve dahası değerli ve benzersiz 
bilgiyi korumaktadırlar. Arşivcilerin önemi buradan doğmaktadır ve bu nedenle her kurum arşivcisine 
gerekli önemi ve desteği vermelidir. Aynı ölçüde arşivciler de icra ettikleri mesleklerinin önemini 
benimseyip bilinçlenmelidirler.

Kültürel arşiv mirasının korunabilmesinin odağında “Bilinçli Arşivci” bulunmaktadır. Bilinçli 
arşivciler kültürel miras niteliğindeki arşiv malzemesini değerlendirip koruyabilecek ve yine bilinçli 
bir şekilde ihtiyaç duyanların kullanımına sunabileceklerdir.  

Sonuç olarak arşivcilik önemli misyonu olan mesleklerin başında gelmektedir ve dönemin Fransız 
Arşivciler Cemiyeti Başkanı Braibant’ın 1949 yılında gerçekleştirilen bir meslek toplantısında dile 
getirdiği gibi:

‘İyi bir arşivci yalnızca bir allame, geçmişe ve günümüz olaylarına vakıf bir tarihçi 
değil, aynı zamanda iyi bir yönetici de olmalıdır. Çok az meslek bu kadar beceri gerektirir. Bu 
becerilerin tümüne sahip olmak güç fakat bizim için bir övünç kaynağıdır.’
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ÖZET

Arşiv merkezleri, resmi dairelerin, çeşitli kurumların veya kişilerin işlerini yürütürken, 
muamelesi tamamlanmış ve muhafazasını gerektiren belgelerin düzenli bir şekilde, belirli 
kurallar çerçevesinde bir araya getirilerek saklandığı yerlerdir. Bahse konu bu merkezler, 

belgelerin çıktığı yerler olan devletin, şehrin veya kurumun, ailenin hizmetinde oluşuna göre devlet 
arşivi, şehir arşivi, özel arşiv veya aile arşivi gibi isimler almaktadırlar. Elbette ki burada devlet arşiv 
merkezleri üzerinde durulacak ve sahip olduğu hazineler tanıtılmaya çalışılacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde böylesi geçmişini aydınlatabilecek hazinelere sahip iki kurumdan biri Milli Arşiv ve 
Araştırma Dairesi, diğeri de Kıbrıs Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’dir. 

Anahtar Kelimeler: Arşiv, arşiv merkezi, arşiv belgesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli 
Arşiv ve Araştırma Dairesi, Kıbrıs Vakıflar Arşivi

   
SUMMARY
Archive centers, government offices, various institutions or individuals carrying out their work, 

which requires maintenance of treatment has been completed and the documents in an orderly manner, 
hiding places are brought together according to certain rules. Further, these centers are places where 
the documents of the state, the city or the institution of the family according to whether the service of 
the state library, city archive, a special archive or receive names such as family history. Of course, you 
will focus on the state archives centers will be introduced, and its treasures. Shed light on the history 
of the two institutions have such treasures in the TRNC National Archives and Research Department, 
General Directorate of Foundations of Cyprus [Evqaf] and the other Archives.

Keywords: Archive, archive center, archive, document, TRNC National Archives and Research 
Administration, Foundations of Cyprus [Evqaf] Library

Öğr. Gör. Mustafa Kemal KASAPOĞLU
Vakıflar Genel Müdürlüğü / KKTC 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDEKİ
ARŞİV MERKEZLERİ
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Giriş
Dündar Ali Kılıç “Anadolu’da Bulunan İlk Arşiv Belgeleri” adlı makalesinde arşiv belgelerinin 

önemi üzerine şunları aktarmaktadır; “Tarih ve kültür araştırmaları için gerekli olan kaynakların en 
başında arşiv belgeleri gelmektedir. Tarihin gerçek bilgileri, arşiv belgelerinde saklıdır. Belgesiz tarih 
yazılamaz ve olayların gerçek yönleri gün ışığına çıkarılamaz. Arşiv belgeleri yalnızca geçmişin siyasi 
olaylarına değil devrinin her türlü sosyal ve kültürel olaylarına, ekonomik ve mali kaynaklarına, devlet 
düzeninin işleyişi ve idaresine de ışık tutar. Arşiv belgeleri, geçmiş ile bugün arasında irtibat kurup, 
geleceğin düzenlenmesine dair kararlarda etkileyici olur. Bu yüzden arşiv belgeleri milletlerin en 
değerli hazineleridir.” 

İnsanlığın en önemli buluşlarından birisi olan yazının icadına papirüs, parşömen ve kağıdın da 
eklenmesiyle düşünce tarihimizin bahse konu malzemelere aktarılması, bunun bir gelenek haline 
getirilmesi, bunlardan yararlanılması ve saklanarak gelecek kuşaklara aktarılması yavaş, yavaş arşiv 
kavramın şekillenmesine sebebiyet vermiştir. 

Tarih sayfalarına bakıldığı zaman, bu konuda Ön-Asya milletlerinin (Sümer, Hitit) baş çektiği 
görülmektedir1. Genel kabul gören şekliyle, arşiv tarihinin milletlerin tarihi kadar eski olduğu 
bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda, M.Ö. 2000 yılında Mezopotamya’da devlet ve tapınak 
arşivlerinin bulunduğu ortaya çıkarılmış, özellikle Nippur şehrindeki tabletlerin saklandığı resmi bir 
devlet arşivinin varlığı artık bilinmektedir. Bunun Anadolu’daki öncü yeri ise, Hattuşaş (Boğazköy-
Yozgat)’dır. Burada özellikle resmi yazışmaların, antlaşmaların ve kanunların vb. belgelerin saklandığı 
büyük arşiv, Nippur’daki kadar etkileyicidir2.

Üreten’in “Bir Antikçağ Okul: Nysa Kütüphanesi” adlı makalesi antikçağda arşiv çalışmalarının 
temeline ilişkin bilgiler verirken, özellikle Roma ve geniş ölçüde etkilendiği Helenistik kültürün 
izlerine dair de bilgiler vermektedir. Buna karşın Ortaçağ’da Müslüman Türk devletlerinin bu konudaki 
çalışmalarını detaylı bir şekilde ortaya koyan İshak Keskin’in “Ortaçağ Müslüman Türk Devletlerinde 
Belge ve Arşiv Yönetimi Hakkında Gözlemler” adlı çalışması da bu anlamda dikkat çekicidir3.     

1571’de fethedilen Kıbrıs adasının da tüm Osmanlı eyaletlerindeki gibi uygulanan belge 
yönetimine paralel bir sistemin 1878 yılına dek uygulandığı, daha sonra ise, adayı 1914 yılında 
tamamen ilhak eden İngiltere’nin mevcuttan yararlanarak kendine has bir arşiv sistemi oluşturma 
çabası içerisine girdiği ve alt yapısını oluşturmaya çalıştığı görülmektedir4.

Arşiv Merkezleri
Arşiv kelimesinin kökeni, eski Yunanca “arkheion” kelimesinin Latinceye geçmiş hali olan 

“archivum”’dan gelmekte olup, Türkçe karşılığı “Belgelik” olarak bilinmektedir. Konu üzerinde 
araştırma yapan birçok araştırmacıdan derlenerek bahse konu kelimenin anlamını şöyle ortak bir 
tanıma koymak mümkündür. Buna göre; 

a) Kurumların gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu meydana gelen ve bir gaye ile 
saklanan dokümantasyon

b) Söz konusu dokümantasyona bakan kuruluş 
c) Bunları barındıran yerler, olarak kullanıldığı görülmektedir.

1  Muazzez İlmiye Çığ, Sümer’de Arşiv ve Kitaplıklar, Bilim ve Ütopya, İstanbul-1999, s: 57, sy: 73. Ayrıca bakınız: Hüseyin Üreten, Bir 
Antikçağ Okul-Gymnasion-Kütüphanesi: Nysa Kütüphanesi. Dündar Ali Kılıç, Anadolu’da Bulunan İlk Arşiv Belgeleri.
2 Tülin Aren, Özel Arşivler ve Kamu Arşivleriyle İlişkileri, I: Milli Arşiv Şurası, 20-21 Nisan 1998, Ankara.Tebliğler-Tartışmalar, sy: 523. 
Ayrıca bakınız: Cem Karasu, Hattuşa-Boğazköy Arşiv-Kitaplık Sistemleri Üzerine Bazı Yorumlar, Archivum Anatolicum, Ankara-1997, s: 3, 
sy: 215.
3 İshak Keskin, Ortaçağ Müslüman Türk Devletlerinde Belge ve Arşiv Yönetimi Hakkında Gözlemler, Tarih Dergisi, s: 50 (2000/2, İstan-
bul-2010), sy: 27-58. Ayrıca bakınız: İsmet Binark, Türk Devlet Arşivi ve Arşiv Sitesi., Binark, İsmet. Türk Arşivlerinin Kısa Tarihçesi ve 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün Faaliyetleri. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994. - IX, 126 s. - (Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; yayın nu. 4) ve Binark’ın Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan kitapları, diğer konu ile yayınları, Nejdet Gök, Osmanlı Beratları Kapsamında Diplomatika İlmi 
veya İlm-i İnşa. 
4 Gökhan Şengör, Osmanlı’dan Günümüze Kıbrıs Türk Arşivciliği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi Osmanlı 
Paleografyası ve Arşivcilik Ana Bilim Dalı, Lefkoşa-2004.

Yukarıdaki bilgiler ışığında hareketle genel bir değerlendirme yapmak mümkün olup, arşiv 
merkezlerinin temelini arşivsel malzeme olduğunu ve arşivsel malzemenin de çekirdeğini, devlet 
dairelerinde ve/veya büyük müesseselerde günlük muameleler esnasında ortaya çıkan yazışmalar ve 
dosyalar meydana getirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak bütün bu kağıtların arşiv malzemesini 
olduğunu iddia etmek, hem bu alanda araştırma yapan araştırmacı vb. akademisyenlere hem de bu 
amaçla bu müesseselerde istihdam edilen arşivcilere haksızlık olur. O açıdan toplanan ve derlenen tüm 
malzemenin arşivlerde uzmanları tarafından seçilip belirli kurallara göre tasnif edilerek saklanması 
esastır. Bu sınıflandırmanın sonradan yararlanacakların kullanımı sırasında kolaylık sağlayacak şekilde 
olması önemlidir. Genel anlamda, arşivleri oluşturan malzeme, kesinliği olan dokümanlar olduğu için, 
geçmiş faaliyetlerin yaşayan ve gerçek delilleridir5.

Yukarıdaki ortaya konan düşünceler ışığında ortak bir tanıma varmak mümkün olduğu 
muhakkaktır. Bu noktadan hareketle en kaba anlamıyla arşivsel malzemenin depolandığı yerler olarak 
tanımlanabilen “Arşiv Merkezlerinin” tanımı sanırım konu üzerine araştırma yapan ve uzman olan 
tüm araştırmacılar tarafından ortak kabul gören bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. 

İşte buradan hareketle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan arşiv merkezlerini ve sahip 
oldukları tarihi değerler hakkındaki bilgileri aktararak konuya devam etmek isterim. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iki önemli arşiv merkezi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, ikincisi de Kıbrıs Vakıflar İdaresi 
Arşivi’dir (Sultan II. Mahmut Kütüphanesi Araştırma Merkezi).

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi
Halen kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü olarak görev 

yapan Gökhan Şengör’ün “Osmanlı’dan Günümüze Kıbrıs Türk Arşivciliği” olarak bilinen 
yayınlanmamış master tezinin “Resmi Daireler, toplantı Yerleri ve Arşivler” adlı V. ve “Milli Arşiv ve 
Araştırma Dairesi ve Arşivler” adlı VI. Bölümü’nde, bahse konu dairenin ilk kuruluş anına ilişkin şu 
bilgiler verilmektedir; “Planlama İnşaat Dairesi Müdür Muavini Ayer Kaşif’in 30 Eylül 1972 tarihinde 
Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanlığı ve K.T.Y.Y. Kurulu Başkan Yardımcılığı Müsteşarı’na yazdığı 
yazıda ‘Top Hisarı üzerindeki daireler binanıza eklenmek üzere inşası düşünülen arşiv kısmı için … 
projesi düzenlenmiştir.’ demekte ve tatbikat projesi, şartname ve teferruatlı keşifin ekte hazır olduğunu 
bildirmektedir. 

Bu yazı üzerine 18.10.1972 tarihinde müteahhid Kemal Ali ile 2.510 Kıbrıs Lirası bedelli ‘Türk 
Cemaat Meclisi Daireleri İlavesi’ adlı bir mukavele imzalanmıştır. Yeni bina 18.06.1973 Pazartesi 
günü saat 11.00’de açılış yapılarak hizmete girmiştir. Bu bölüm halen Cumhurbaşkanlığı Dairesi 
Kütüphanesi ve büroları olarak kullanılmaktadır”6.

Yine, bahse konu arşive ilişkin bilgilere tezinin VI. Bölüm’ünde devam eden Şengör, arşivin ilk 
oluşumuna dair düşüncelerin nasıl şekillendirildiğini de şöyle aktarmaktadır: “Kıbrıs Milli Arşivi’ni 
kurma faaliyetleri, 1969 yılında, aydınların talepleri üzerine,  Kıbrıs Türk Yönetimi Başkan Yardımcısı 
Rauf Raif Denktaş’ın yaptığı girişimler sonucu, Yürütme Kurulu’na sunduğu 9 Ağustos 1971 tarih ve 
42/71 sayılı önergenin kabulü ile başlamıştır”7. 

Daha sonraki gelişmelerle oluşan arşivin büyüklüğü ve bu konudaki gelişmelerin yerel basına da 
yansıdığı görülmüş ve Bozkurt Gazetesi’nin 06.01.1972 tarihli nüshasında köşe yazarlarından Ahmet 
Tolgay “Vesikalar Konuşuyor” adlı bir yazı kaleme almıştır8. 

Bahse konu yazının etkisinin büyük olduğunu ve komşumuz Rum kesiminde de böylesi bir arşivin 
kurulması çalışmalarını aktaran Şengör tezinde konuyla ilgili şu bilgileri vermektedir: “Bilindiği gibi, 
5 Dündar Kılıç, Arşiv-Kütüphane İlişkileri ve Arasındaki Farklar.
6 Şengör, a.g.tez., sy: 106.
7 Şengör, a.g.tez., sy: 113-114.
8 Şengör, a.g.tez., sy: 114. Ayrıca Bakınız; 06.01.1972 tarihli Bozkurt Gazetesi. Servet Sami Dedeçay, Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere Ait Kütüp-
haneler ve Kitapevleri, Lefkoşa-1991, sy: 75-76. ve Turgut Işıksal’ın Raporu.

http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1379&Bilgi=ile
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toplumumuz bünyesinde Milli bir arşivin kurulmasına olan ihtiyaca ilk kez gazetemiz işaret etmiş, bu 
konuda Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı ve T.Y.Y.K. Başkan Yardımcılığı’na bağlı olarak Gençlik, Spor, 
Köy ve Halk Eğitimi Dairesi’nin başlattığı azimli çalışmalar yine gazetemiz vasıtasıyla toplumumuza 
yansıtıldı. …Bilindiği gibi, Bozkurt Gazetesi’nde bu konuya ilişkin ilk yazıların çıktığı ilk günlerde, 
Rum tarafı alel-acele faaliyete geçmiş ve Rum Milli Arşivi’nin kurulmasını öngören bir tasarıyı önce 
Rum Bakanlar Kurulu’ndan, sonra da Temsilciler Meclisi’nden geçirerek kanunlaştırmışlardır”.9 

Yine, Şengör tezinde bahse konu dairenin gelişim aşamalarına dair şöyle devam etmektedir: 
“16.11.1974 tarihinde Cumhurbaşkan Muavini ve Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı Rauf 
Raif Denktaş, Yürütme Kurulu’na sunduğu 655/74 sayılı Önerge’si ile Kıbrıs Türk Milli Arşivi ve 
Araştırma Merkezi’nin Girne’de bugün hizmet verdiği binaya (Severis Binası) taşınmasına önderlik 
etmiştir. Güvenlik ve mevcut binanın çoğalan malzeme için yetersiz kalması bu kararın alınmasına 
neden olmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda bulunan ‘Severis Binası’ olarak adlandırılan ev, 
11.01.1975 tarihinde A.007493 sayılı ‘Ev Tahsis Belgesi’ ile Milli Arşiv’e tahsis edilmiştir. Böylece, 
Milli Arşiv’in, 8 büyük odası, bodrumda 3 odası, ara kat ve çatıda birer odası mutfağı, iki tuvaleti 
olan ana bina ile bahçede, garaj ve üç bölümlü bahçıvan odalı yardımcı binası bulunan yerine taşınma 
işlemleri gerçekleşmiştir”10.

Yine, Şengör’ün tezinde bahse konu arşive ilk dokümanların 01.03.1973 tarihinde Lefkoşa, 
Mağusa, ve Girne Türk Cemaat Mahkemesi’nde bulunan 122 kayıt altında olan;

a) Şeriye Sicilleri,
b) Zabıtlar (İngiliz dönemi Kadı defterleri)
c) Tereke ve Eytam Defterleri,
d) Senet ve Pul Defterleri,
e) Kasa, Vekalet, Tahrirat, İlmuhaber, Tereke, Depozit ve İdame Defterleri,
f) Ceride-i Resmiyye-i Kıbrıs, 

adlı defterler olduğunu aktarmaktadır. Daha sonraki farklı dönemlerde gelen defterleri de şöyle 
sıralamaktadır.

a) 804 adet Tereke Dosyası
b) 65 adet Cyprus Blue Book, Düstur, Staff List ve çeşitli defterler
c) Assize Court dosyaları

Daha sonraki dönemde bahse konu arşive depo yapılması, bahçe düzenlenmesi ve bekçi kulübesi 
yapımı için yazışmalara yer veren Şengör’ün tezinde dikkat çeken noktalardan birisi de, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti genelinde bazı Lefkoşa camilerinde ve Mevlevi Tekkesi Müzesi’nde bulunan matbu 
ve elyazma eserlerin için bir özel yapının ihalesi edilmesi ve yapılmasıdır. 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, yeniden yapılanma süreci 
içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlarıyla zaman, zaman işbirliği protokolleri11 yapmak 
suretiyle kurumun gelişmesini ve çağdaş bir anlayışla hizmet verebilmesi amaçlamıştır. 

 İşte bu anlayışın son örneği, 20 Temmuz 2012 tarihinde açılışını Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşleri’nden sorumlu 
Bakanı Beşir Atalay’ın yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yardımlarıyla modern 14 depo, sergi, 
elektronik veri toplama odası ve konferans salonlarını kapsayan en yeni ve en kapsamlı binadır.

9 Şengör, a.g.tez., sy: 115. Şengör burada Ahmet An’ın ve S. Sami Dedeçay’ın eserlerinde konuya ilişkin bilgilerine katılmadığı ifade etmek-
tedir. Ben de bu konuda aynı fikri paylaştığımı ifade etmek isterim.
10 Şengör, a.g.tez., sy: 106-107.
11 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Arşivi Arasında İşbirliği Protokolü (18 
Ekim 1994). Sabahattin İsmail, Türkiye Cumhuriyeti-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İkili Anlaşma Protokol ve Sözleşmeleri, AHA Yayınla-
rı-15, 2001-Lefkoşa.

 Verilen kısa bilgilerin ışığında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Arşiv ve Araştırma 
Dairesi’nde bulunan ve araştırmacıların yararlanacağı fonlar aşağıdaki gibidir.

Defterler bazında12;
a) Şer’i Mahkeme Kayıtları
Bahse konu kayıtlar, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi arşivinin en zengin kayıtlarındandır. Bu 

defterlerden 1693-1943 yıllarını kapsayan 123 adeti tasnif edilmiştir. 123 adet defterin içerisinde 45 
adet şeriye sicili bulunmaktadır. Bunların bir kısmı “sicil”, bir kısmı da “zabıt” adı altında toplanmıştır. 
45 adet şeriye sicil defterinin dışında kalan defterlerin “Tahrirat, Eytam ile ilgili Senedat, Kasa, 
İlmuhaber, Küçük Kasa (Petty Cash Book), Depozito, Yevmiye, Vakfiye Kayıt ve Fakr-ı Hal Sübut” 
defterleri adı altında tasnife tabi tutulmuştur.  

b) Mutasarrıflık Defterleri
Bahse konu arşivdeki defterlerin adeti 32’dir. Bu defterlerin 6 adeti İngiliz dönemine ait olan 

defterler olup, 1889-1948 tarihleri arasını kapsamaktadır. Geriye kalan defterlerin “Tahrirat, Vergi, 
Vilayet, Mesarifat, Varidat, Meclis Kararı Hulasa Kayıtlar, Yevmiye, Türkçe, Rumca ve İngilizce 
Muhabere Kopyaları Kayıt defterleri” adıyla tasnif edildiği görülmektedir. 

c) Evkaf Defterleri
1843-1966 yıllarını kapsayan bahse konu arşivde defterlerin adedi 305’tir. Bu defterlerin “Tahrirat, 

Mesarifat, Varidat, Yevmiye, İcar, Kasa, Muhabere, Senedat ve Fihrist” adı altında tasnife tutulduğu 
görülmektedir.

d) Nüfus Kayıt Defterleri
Bahse konu defterlerin arşivdeki adedi 65’tir. Bahse konu defterler, 1876-1878 yılları arasını 

kapsamakta olup, Ada genelinin Girne kazası hariç tamamına yakınının nüfus kayıtlarını içermektedir. 
Yine bahse konu bu defterlerin askerlik ve vergi amacıyla tutulduğu ve kayıt altına alındığı 

dönemde içerisinde kadınlara ait isimler bulunmamaktadır. Ancak bahse konu bu defterler içerisinde 
zımmilere ait isimlerin tamamının bulunduğu görülmektedir.

 
e) Hala Sultan Defterleri
Bahse konu defterler 1883-1923 tarihleri arasını kapsamakta olup, arşivdeki sayısı 21’dir. Bu 

defterler içerisinde Hala Sultan Tekkesi’nin gelir, gider, tahrirat, senedat ve tekkeye ait mülklerinin 
kiracılarını gösterir bilgiler mevcuttur.

Dosyalar bazında ise;
a) Evkaf
Bahse konu dosyalar 198 adet olup, çeşitli vakıfların gelir, gider, senedat, kira, muhasebe, çeşitli 

dilekçeler, tamir ve inşaat teklifleri ve sözleşmeleri gibi konuları içermektedir. Bu dosyalar, 1926-
1938 yılları arasını kapsamaktadır.

b) Fetva Eminliği
75 adet olan bahse konu dosyalar “Sıhhiye, Ziraat, Bank-ı Osmani, Emin-i Umumilik, 

Başpiskoposhane, Matbaa, Defterdarlık, Sadfaret, Maliye Nezareti, Maarif-i Umumiyye, Müfettişlik, 
Komiserlik, Mabhushane, Polis, Mudde-i Umumilik, Donanma-i Osmani, Harbiye, Meşihat, 

12 Fatma Doğaç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nde Bulunan Osmanlıca Malzemenin Tanıtımı, Arşiv 
Dünyası, s: 9, sy: 47-48, 2007-İstanbul. Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Gökhan Şengör ile yapılan görüşmede verilen bilgilerin 
doğruluğunu tasdik ettiği gibi, tamamlanamayan başka fonların olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini ifade etmektedir.
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Hala Sultan, Dahiliye, Yıldız Saray-ı Humayun, Velayet-i Şahane, Veraset Davası, İlam, Vakfiye, 
Vekaletname ve Tuzla, Mağusa, Larnaka, Limasol, Lefkoşa ve Girne Kazaları’nın Niyabeti” adı 
altında tasnife tabi tutulmuştur.  

c) Tasnifi Tamamlanmayan Osmanlıca Muhasebe, Muhabere ve Larnaka Belgeleri
Bu malzeme yaklaşık 353 arşiv kutusuna konmuştur. Ancak tasnifleme çalışmaları bitmediği için 

halen devam eden gömlekleme ve düzenleme çalışması sırasında bu rakam artacağı öngörülmektedir.

d) Mahkeme
1878 yılından itibaren tutulan mahkeme kayıtlarını içermektedir.
Ayrıca Milli arşiv ve Araştırma Dairesi’nde “Gazete, Dergi, Albüm ve Yıllık Koleksiyonu” 

adı altında aşağıdaki gibi bir tasnif yapılmıştır. Bu koleksiyon içerisinde 60’a yakın gazete, dergi, 
albüm ve yıllıklar mevcuttur. Bahse konu gazete, dergi, albüm ve yıllıkların çoğu İstanbul’da basılmış 
olduğundan, aşağıda sadece Kıbrıs’a ait olanların isim ve detayları verilmiştir. Bunlar;

a) İrşad (Aylık, 1920-1922, Lefkoşa)
b) Kıbrıs Ziraat Mecmuası (Üç ayda bir çıkar, 1925-1928-1929, Lefkoşa)
c) Zaman (Haftalık, 1891-1892, 1897-1898, Lefkoşa)
d) Yeni Zaman (Haftalık, 1892-1893, Lefkoşa)
e) Kıbrıs (Haftalık, 1894-1898, Lefkoşa)
f) Kokonoz (Onbeş günde bir, 1896-1897, Lefkoşa)
g) Akbaba (Onbeş günde bir, 1897-1898, Lefkoşa)
h) Mirat-ı Zaman (Haftalık, 1906-1907)
i) Seyf (Haftalık, 1913 Lefkoşa)
j) Birlik (Haftalık, 1925, Lefkoşa)
k) Doğruyol (Haftalık, 1925)
l) Ankebut (Haftalık, 1920-1922, Tuzla)
m) Ankebut (Haftalık, 1922-1923, Larnaka)
n) Hakikat (Haftalık, 1923-1926, Lefkoşa)
o) Hakikat (Haftalık, 1931, 1933, Lefkoşa)

Elyazmaları13 ve Matbu Eserler
Bahse konu elyazma eserler için Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nde özel bir oda yapılmış ve 

orada muhafazaları hazırlanan özel kılıflarla muhafazası sağlanmıştır. 

Yine arşivde oluşturulan diğer bir fon da İngiltere’nin 1878’den 1960’a kadar ki geçen süre 
zarfında adayı idare etmesiyle oluşturduğu kültürüne dair bilgiler sunmaktadır. Bunlar;

I. Kıbrıs’ta Basılan İngiliz Hükümet Yayınları
Bahse konu resmi yayınlar, İngilizlerin Kıbrıs’ta bulunduğu süre zarfında icraatlarınınbir kataloğu 

hüviyetinde olup, şöyle sıralamak mümkündür.
a) Statutes Laws of Cyprus (Kanunlar), 1878-1960
b) The Cyprus Gazette (Resmi Gazete), 1878-1960
c) The Blue Book (Yıllık İstatistikler), 1888-1946
d) Handbook Of Cyprus (Kıbrıs’ın El Kitabı), 1901-1909
e) Hükümet kurumlarına ait, Eğitim, Orman, Polis, Bayındırlık, Tapu vb. konularda yayınlanmış 

yıllık raporlar, 1878-1960

13  Bahse konu eserlerin detayları için 1996 yılında İslam Tarih Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı’nın hazırlamış olduğu “Kıbrıs İslam 
Yazmaları Kataloğu”’na bakılabilir.

II. İngiliz Hükümeti’nin hazırlamış olduğu geniş kapsamlı Raporlar
a) A Survey of Rular Life In Cyprus, 1930
b) Report On The Evkaf Properties, 1883
c) Report Of The British Council, 1948-1949
d) Criminalty In Cyprus, 1937
e) Tuberculosis In Cyprus, 1937
  
III. Genelgeler-Circulars
Bahse konu genelgelerde, İngiliz Hükümeti’nin Kıbrıs’ı nasıl bir yönetim anlayışıyla yöneteceğinin 

detaylarını duyurmak amacıyla yayımladığı dokümanlardır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür;
a) Administrative Secretary Circulars, 1955-1958
b) Treasury Circulars, 1918-1935
c) Colonial Secretary Circulars, 1941-1960
d) Chief Secretary Circulars, 1941-1945

IV. Daireler Arası Yazışmalar
Bahse konu yazışmalar, 1878-1960 tarihlerinde çeşitli hükümet kurumları arasındaki yazışmaları 

içermekte olup, tasnifi daha tamamlanamamıştır. Tamamlanan kısımlar hizmete ise hizmete açılarak 
bu konu araştırma yapmak isteyenlere açılmıştır.

V. İngiliz Devlet Arşivleri Belgeleri
Bahse konu belgeler, İngiliz devlet arşivlerinde bulunan Kıbrıs ile ilgili belgelerin kopyalarını 

kapsamaktadır.

VI. Mahkeme Kayıtları
Bahse konu kayıtlar, adayı kiralayan İngiltere’nin adada belli bir süre sonra oluşturduğu 

mahkeme sistemi içerisinde görülen, yüksek mahkeme, kaza mahkemeleri, yargı mahkemeleri ve köy 
mahkemelerinin kayıt altına aldığı dokümanlardır. Bu kayıtlar oldukça zengin bir arşivsel malzeme 
olup, 1878-1960 tarihleri arasını kapsamaktadır. İngiliz dönemi dışında 1960-1991 tarihleri arasındaki 
diğer mahkeme dosyaları da arşivde bulunmaktadır.

Yine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin zengin arşivsel 
dokümanları arasında bulunan İngiliz döneminin defterlerinin genel tasnifiyle konu başlıklarını 
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

a) Ödeme defterleri
b) Vergi defterleri
c) Muhasebe defterleri
d) Örtülü ödenek defterleri
e) Evkaf kayıt defterleri
f) Köy kooperatif defterleri
g) Hükümet görevlilerinin özel kayıt defterleri

Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin zengin arşivsel 
dokümanları arasında bulunan bir tasnifi devam eden fon da “Harita Fonu”’dur. 

Yine, Milli Arşiv’in zengin arşivsel dokümanları arasında bulunan bir diğer fon da “Nadir Eserler 
Fonu” ve “Yabancı Dil Kitap Koleksiyonu”’dur.

Bahse konu arşivde zengin bir İngilizce kitap koleksiyonu olup, tasnifi ve kataloglanması biten 
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kitaplardan 1350 tanesinin hizmete sunulduğu görülmektedir. Bu fona ve diğer fon kataloglarına www.
arsiv.kamunet.net adresinden de ulaşılabilinmektedir.

Yine Milli Arşiv’in zengin arşivsel dokümanları arasında bulunan bir diğer fon da “Gazete 
Koleksiyonu”’dur. Bu koleksiyonda, 1880’li yıllardan başlayan, Osmanlıca, Türkçe, Yunanca gazeteler 
bulunmaktadır. 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Arşivi (Evkaf Dairesi, Sultan II. Mahmut Kütüphanesi Araştırma 
Merkezi

Kıbrıs Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu bina İngiliz döneminde yapılan bir binadır. 
Genel anlamda adadaki İngiliz dönemi yapılarının (özellikle sarı taşla yapılan resmi binalar) Public 
Work Department (PWD) gözetiminde önceleri İngiltere’den gelen mühendisler tarafından yapıldığı 
bilinmektedir14. Daha sonraları hem Kıbrıslı Türklerden hem de Kıbrıslı Rumlardan Avrupa’da eğitim 
alarak Kıbrıs mimarisine katkı sağladıkları da unutulmamalıdır. İşte tarihi bilinmemekle birlikte adada 
sistemini kökleştiren İngilizlerin Osmanlı’dan kalma başkadı ve şeriye mahkemesinin yeni binasının 
yapılması için 10 Mayıs 1901 tarihi itibariyle “Tender Board (İhale Komitesi)” bir ihalenin açıldığını 
Şengör’ün tezindeki bilgilerden öğreniyoruz. Bu da bahse konu Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 
kullanılan binanın 1901 yılı sonrası yapıldığına işaret etmektedir15. 

Genel olarak İngiliz dönemi mimarisinin özelliklerini öncelikle konut açıdan ele aldığında, “Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kentleşme (Urbanization In Cyprus)” adlı makalede şöyle bilgiler 
verilmektedir; “İngiliz Dönem Konut Tarzı: Kıbrıs adası 1878-1960 arasında geçen 82 yıl boyunca 
İngiliz yönetiminde kalmıştır. Bu süre içinde Sanayi İnkılabı, Dünya savaşları (I ve II. Dünya savaşları) 
gibi önemli olaylar meydana gelmiştir. Bu olayların sonunda başta sanayi olmak üzere teknoloji, 
kültür, eğitim, sağlık alanda önemli gelişmeler olmuştur. İngiliz sanayisindeki hızlı gelişmeler Kıbrıs 
konut mimarisinde de kendisini göstermiştir. Daha önce konutların yapı malzemesi olarak kullanılan 
taş-toprak, kerpiç, ahşap malzemenin yerini betonarme yapılı binalar almaya başlamıştır. İngilizler 
döneminde yapı malzemesinde meydana gelen değişikliğin yanında aynı zamana iç dekorasyonunda 
da önemli değişiklikler olmuştur. Osmanlı dönemindeki duvardaki dolapların ve sedirlerin yerini 
hareketli mobilyalar almaya başlamıştır. Yalın yer döşemeleri yerine İngiliz döneminde, ahşap, 
mermer, karo-mozaik gibi yer döşemeleri gibi değişiklikler yanında konutların alt katına da pencereler 
girmiş ve bunlar daha büyük tutulmuştur. Gazi Mağusa’da bulunan “Çamlıca Evleri” İngiliz dönemi 
konut mimarisinin güzel örneklerini oluşturmaktadır”16.  

Kıbrıs Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu binanın bir dönem Kadılık makamı, Müftülük 
makamı, Evlenme Dairesi ve Meclis Başkanı makamı olarak kullanıldığı bilinmektedir. İki katlı bir 
yapı olan bahse konu bina içerisinde 2 adet “Strong Room olarak tanımlanan depo bulunmaktadır. 
Bu depolar Kıbrıs Vakıflar tarihinin17 tüm izlerini yansıtan defter ve belgelerle doludur. Bahse konu 
defter ve belgelerin bazılarının18 Kadı Burhaneddin Bey tarafından tasnif edildiği daire kayıtlarında 
geçmektedir. 

Daha sonraki dönemde Türkiye’deki gerek Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğüyle gerekse de Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’yle yapılan 
protokollerle19 hem hizmetiçi eğitimler hem de tasnif çalışmalarında standart bir yapı oluşturulmasına 
olanak sağlanmıştır. 

14 Erhan Öze, İngiliz Koloni Sürecinde Kıbrıs’ta Yapı Üretimi, Yazı Dizisi, Yenidüzen Gazetesi, Lefkoşa-2011.
15 Şengör, a.g.tez.  sy: 102.
16  Ahmet Mor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kentleşme (Urbanization In Cyprus), Eastern Geographical Review, s: 18, sy: 225-245. 
Gazi Mağusa.               
17 Rauf Ünsal, Kıbrıs Vakıflarının Kuruluşundan Bu Yana Gelişimi, Türk Kültürü, s. 330, yıl: XXVIII, sy: 577-590, Ankara-1990
18 8 ciltlik vakfiye defteri tercümeleri başta gelmektedir.
19 Bahse konu protokollerin birincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Arasında Yapılacak Yardım ve İşbirliği Protokolü (10 Aralık 1990), ikinci de Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Milli 
Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü Arasında Arşiv Belgelerine İstinad Eden Yayın ve Belge Kopyası Değişimi İşbirliği Protokolü’dür (6 
Ağustos 1996). Sabahattin İsmail, TC-KKTC İkili Anlaşma Protokol ve Sözleşmeleri, AHA Yayınları-15, 2001-Lefkoşa.

Protokollerle Kıbrıs’a gelen uzmanların yardımıyla Kıbrıs Vakıflar İdaresi Arşivi’nin düzenlenmesi 
ve kataloglanmasının ardından oluşturulan fonların ana başlıkları ve adet sayıları aşağıdaki gibidir.

Defterler bazında,
a) Evkaf Muhasebe Defterleri
Bahse konu defterlerin adet 677 adet olup, evkafın çeşitli mülhak ve mazbut vakıflarının 

muhasebelerini detaylarını içermektedir. Bahse konu defterler İngilizce olarak kayıt altına alınmıştır.
b) Evkaf Muhasebe Defterleri
Bahse konu defterlerin adet 653 adet olup, Kıbrıs’taki tüm evkafın mülhak ve mazbut vakıflarının 

muhasebelerini detaylarını içermektedir. Bahse konu defterler Osmanlıca olarak kayıt altına alınmıştır.
c) Evkaf Tereke Defterleri
Bahse konu defterlerin sayısı 10’dur. 
d) Evkaf Muhasebe, Fihrist v.s. Defterleri
Bahse konu defterlerin sayısı 43’dür. Bahse konu defterleri içerisinde muhasebe emirleri, 

muhabere defterleri gibi defterler mevcuttur.
e) Kıbrıs Mahkeme Zabıt Defterleri
Bahse konu defterlerin sayısı 18’dir. Bu defterler, İngiliz dönemi Şeriye sicilleri olarak adlandırılan 

döneme ait defterlerdir.
f) Evkaf Kira Kontratları Defterleri
Bahse konu defterlerin sayısı 96’dır. Bu defterler, tüm Kıbrıs’taki mülhak ve mazbut vakıflara ait 

ev, dükkan, ağaç, yağ vb. malların kiralanmasının detaylarını içeren defterlerdir.
g) Evkaf Personel Maaşlarını İhtiva Eden Defterler
Bahse konu defterlerin sayısı 20’dir. Tüm Kıbrıs’taki Evkaf personelinin maaşlarını gösteren 

defterlerdir.
h) Ferağ ve İntikal Defterleri
Bahse konu defterlerin sayısı 31’dir.
i) Evkaf Tapu-Tasarruf Bilgilerini İhtiva Eden Defterler
Bahse konu defterlerin sayısı 96’dır. Tüm Kıbrıs adasının tapu bilgilerini içeren defterlerdir.
j) Evkaf Hasılat ve Tasarruf Bilgilerini İhtiva Eden Defterler
Bahse konu defterlerin sayısı 74’dür. Bu defterler içerisinde Maraş konusu ihtiva eden Abdullah 

Paşa Vakfı gibi defterler bulunmaktadır.

k) Evkaf Müteferrik Defterleri
Bahse konu defterlerin sayısı 12’dir. Bu defterler içerisinde vakfiye defterleri, ilam, vakfiye suret 

defterleri, idadi mektepler gibi defterler bulunmaktadır. 

l) Evkaf İlmuhaber Koçanları Defterleri
Bahse konu defterlerin sayısı 37’dir.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
arasında yapılan protokol çerçevesinde gelip yukarıdaki fonlar dışında hazırladıkları kitapları da şöyle 
sıralamak mümkündür. 

a) Mahallinde Koçanıyla Kalan Kıbrıs Vakıfları İlmuhaber Cetvelleri
b) Muhtelif Zatların Vakıfları
c) Vakfiye Kataloğu (A’dan Z’ye-604 adet)

http://www.arsiv.kamunet.net
http://www.arsiv.kamunet.net
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Dosyalar bazında ise,
İngiliz Dönemi Sömürge Dosyaları
Bahse konu dosyalar 1878-1960 yılları arasındaki Kıbrıs’taki İngiliz hakimiyeti sırasında özellikle 

imzalanan Ayestefanos Antlaşması’na ilave edilen ek protokolle atanan “British Delegate Of Evqaf” 
adıyla atanan İngiliz Evkaf Delegesi’nin Evkaf üzerindeki icraatlarının detaylarını içermektedir. Zira 
o dönemde Evkaf’a sahip olanın aslında tüm Kıbrıs üzerinde hakimiyet kuracağını bildiklerinden 
örneğin “Seager Rapor”u olarak bilinen ve Kıbrıs’taki büyük vakıfların listesinin verildiği bahse 
konu raporla İngilizlerin adayı nasıl yöneteceklerinin izlerini vermektedir. Bahse konu dosyalarının 
sayısı 7415 adet olup, yaklaşık 120.000 belgeye tekamül etmektedir. 

Son olarak Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin desteği ve 
tamamı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün (Osmanlı Arşivi 
Daire Başkanlığı, İstanbul) personeli olan Türk Arşivciler Derneği20 ile 2005 yılında yaptığı “Kıbrıs 
Vakıflar İdaresi Arşivi’nde Bulunan Kıbrıs Şeriye Sicilleri Defterleri’nin Günümüz Türkçesi’ne 
Çevrilmesi, Bilgisayar Ortamına Aktarılması ve Restorasyonlarının Yapılması İşbirliği Projesi”’ne 
imza koymuştur. 

Bahse konu işbirliği projesinin birinci aşamasında Vakfiye Kayıt Defterleri ve Osmanlı dönemi 
(1571-1859) Şeriye Sicilleri (10.000 orijinal sayfa) 2 yıl içerisinde günümüz Türkçesi’ne çevrilmesi 
öngörülmüş ve projenin birinci aşaması 2008 yılında tamamlanmıştır. İşbirliği projenin ikinci 
aşamasında da, Osmanlı döneminin devamı niteliğinde olan İngiliz dönemi (1859-1923) Sicil Defterleri 
ve Mazbata Defterleri günümüz Türkçesi’ne çevrilmesi için 2 yıllık bir süre öngörülmüş ve bu proje 
de 2008 yılında tamamlanmıştır. Tamamlanan işbirliği projesini müteakiben Kıbrıs Vakıflar İdaresi de 
ortaya çıkan çevirilerden araştırmacıların hizmetine sunulmak amacıyla bünyesinde bulunan Sultan II. 
Mahmut Kütüphanesi’ni restore etmiştir. 

2008 yılında restorasyonu tamamlanan Sultan II. Mahmut Kütüphanesi’nin adını “Sultan II. 
Mahmut Kütüphanesi Araştırma Merkezi21” olarak değiştirmiş ve başta üniversite master ve doktora 
öğrencilerinin hizmetine açmıştır. Halen hafta’da 2 gün (Salı-Cuma saat 0900-1200) olmak kaydıyla 
hizmet veren merkezde, çevirisi yapılan materyallerin tümü (Şeriye Siciller, Vakfiye Defterleri, Bazı 
Mutasarrıflık Emir Defterleri) bilgisayar ortama aktarılmış ve hizmete açılmıştır.

20 Bahse konu dernek 1998 yılında “Tüm Arşivciler Derneği” adıyla kurulmuş olup, şimdiki adını 2005 yılında almıştır.
21 İsmet Parmaksızoğlu, Kıbrıs Sultan İkinci Mahmut Kütüphanesi, Türk Kütüphaneciler Yayınları, Ankara-1964. Ayrıca bakınız; Servet 
Sami Dedeçay, Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere Ait Kütüphaneler ve Kitabevleri, Lefkoşa Özel Türk Üniversitesi Yayınları, No: 7, 1991-Lefkoşa., 
Özer Soysal, Türk Kütüphaneciliği (Geleneksel Yapı’dan Yeniden Yapılanış’a) Cilt: 1, T.C. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 
T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları 2139, 1998-Ankara. Bahse konu kütüphanenin duvarlarında bulunan 48 beyitlik medhiyenin Türkçe çevirisi 
için de bakınız; Harid Fedai, Kıbrıs Müftüsü Hilmi Efendi, sy: 86-90, 2000-Lefkoşa. Tuncer Bağışkan, Kıbrıs’ta Osmanlı-Türk Eserleri, 
Kuzey Kıbrıs Müze Dostları Derneği Yayını, 13. Kütüphane, Medrese ve Bedesten Bölümü, sy: 351-356., 2005-Lefkoşa..  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı Atatürk Kitaplığı, 
Harita Arşivi bakımından Türkiye’nin en zengin kütüphanelerinden biridir. Mevcut harita sayısı 
ve kullanıcı çeşitliliği bakımından da önemli bir işlev görmektedir. Son zamanlarda tarihi yapıların 

restorasyonunda birincil kaynaklar arasında yer alan haritalar aynı zamanda şehrin topografik 
gelişimini de gözlemleyebileceğimiz önemli belgeler arasında yer almaktadır. Sur-ı Sultani içersinde 
yer alan tarihi eserlerin restorasyonu, kaybolanlarının tespiti, şehir dokusunun değişim serüveni, 
imparatorluk başkentinin demografik yapısı, sosyal ve ekonomik veriler, saraylar, köşk ve kasırlar, 
sahilhâneler, hanlar, hamamlar, dükkanlar, bağ ve bahçeleri ile İstanbul’u haritalarda gezmek, tarihin 
serüveni içersinde sokağın, caddenin, mahallenin, semtin yüzyılları bulan değişimini gözlemlemek 
mümkündür. 

Mevcut koleksiyonda dünyanın en uzun haritasından, İstanbul’un ilk kadastral haritalarına, 
yangın, ifraz, istimlak, istikamet haritalarından askeri haritalara kadar çok çeşitli bir yapıya sahiptir. 

Coğrafi Bilgi Sitemlerinin günümüz şehircilik anlayışında kazandığı önem göz önüne alınarak, 
eski haritalarda da bu verilerin dizinleme çalışmaları yapılmış olması,   araştırmacıların istedikleri 
haritaya doğru ve etkin bir şekilde ulaşmaları sağlanmıştır. 

Son yıllarda gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı, gerekse ilçe belediyeleri tarafından yapılan 
imar planlarının hazırlanması, şehir planlarının yapılması, restorasyon faaliyetlerinin yürütülmesinde 
kütüphanemiz harita koleksiyonunu kaynak olarak ele alınmakta olması, araştırmacılar ve konu 
uzmanlarının yoğun istekleri doğrultusunda bu haritaların tıpkıbasımı gündeme gelmiş ve ilk olarak 
Beyoğlu’nun Sultan Abdülaziz Dönemi ilk kadastral planları “Cadastre De La Ville De Constantinople 
– VI. Cercle Municipal” adında Türkçe – Fransızca olarak yayınlanmıştır. Alman Mavileri, Anadolu ve 
Rumeli ciheti haritaları, Charles Edouard Goad’ın İstanbul Sigorta haritaları yayınlanan diğer harita 
kitaplarıdır.

İrfan DAĞDELEN
İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü / TÜRKİYE 

ATATÜRK KİTAPLIĞI HARİTA ARŞİVİ:
TASNİF - KATALOGLAMA-DİJİTALLEŞTİRME-ARŞİV YÖNETİMİ
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Koleksiyonu daha iyi tanımamız için harita koleksiyonlarından bazılarını sizlere tanıtmak 
istiyorum. 

İlk önce genel haritalarından başlayalım. Kongremizin konseptine de uygun olarak ilk 
göstereceğim harita Osmanlı coğrafyasıdır. Haritanın tam ismi “Avrupa, Asya  Afrika’da vaki’ devlet-i 
aliye  ülkesinin ve civar hududunda vaki’ bazı Acem ve Rusya ve Avusturya devletlerinin ve bazı 
Cezayir ülkelerinden bir kıtasının haritasıdır.” Aynı haritanın sol üst köşesinde İstanbul ve Boğaziçi’ni 
gösteren bir harita da vardır. 1262 hicri 1845/1846 miladi tarihinde çizilen haritada vilayet ve kaza 
merkezleri gösterilmiş, el yapımı enfes bir haritadır.

1

Diğer bir harita 17.yy. ait bir İstanbul haritasıdır. Bu haritada C. M. Georg tarafından çizilmiştir. 
Harita sur içi İstanbul’unun yerleşim yoğunluğu açıkça görülmektedir. 

2

Diğer bir harita aslında Romanya’yı gösteren bir harita olmasına rağmen İstanbul’u da 
aldığından bir görsel olması bakımından buraya aldım. Bu haritada da İstanbul, Boğaziçi ve 
Üsküdar’ın her ne kadar bugünkü şeklini göstermese de bir örnek olması anlamında burada zikre 
değerdir. Harita tarihi belli olmamakla birlikte 18. yy. olduğu tahmin edilmektedir. 
1  Avrupa, Asya  Afrika’da vaki devlet-i aliye  ülkesinin ve civar hududunda vaki bazı Acem ve Rusya ve Avusturya devletlerinin ve bazı 
Cezayir ülkelerinden bir kıtasının haritasıdır/ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Harita Arşivi No: 4
2 * İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı, Nadir Eserler Kütüphanecisi
 Georg, M.C. / Nova Mappa Marıs Nıgrı et Freti Constantıno Politanı -- Matth : Seutter S. / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı 
Harita Arşivi No: 445

3

 

Bir diğer haritamız I. Dünya savaşında Irak cephesinde 6. Türk Ordusu kumandanı olan Goltz 
Paşa’nın çizmiş olduğu İstanbul planıdır. 1888 - 1893 yılları İstanbul’unu gösteren harita 1896’da 
Berlin’de basılmıştır. İstanbul’un yerleşim yoğunluğunu gözlemleyebiliriz. Semtlerin dağılımını, 
ana arterleri, eş yükselti eğrilerini, akarsuları, demiryolları, çeşme, cami, mezarlık gibi alanları 
göstermektedir.4

Bir diğer plan çalışması ise 1835-39 yıllarında Türkiye’de görev yapan Sultan II. Mahmud’un 
danışmanlarından Prusyalı Mareşal Helmuth von Moltke (1800-1891)’dir. Moltke, İstanbul haritası 
ve kent geliştirme projesi hazırlamıştı. Harita 1:25.000 ölçeklidir ve İstanbul’da bazı imar planı 
kararlarının verilmesi için bir altlık oluşturmuştur. Von Moltke’nin haritası o yıllarda çoğaltılarak 
kullanılmıştır. Osman Nuri Ergin’in  Mecelle-i Umur-u Belediye’sinde bu planın içeriği konusunda 
bize önemli ip uçları veriyor.5  Plan’da ana bağlantı yolları ayrıntılı bir şekilde gösterilmektedir. 
İstanbul’un önemli camileri ve mekanları göstermektedir. Kent yapılanmasının hangi bölgelerde 
yoğunlaştığını da gözlemlemek mümkündür.

3  Castaldo, Iacoba / Romanie (Quae olim Thracia dicta) (Vicinorumg Regıonum, uti Bulgariae Walachiae, syrfıae etc. y.y. : y.y. . / İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Harita Arşivi No: 449
4 Goltz (Pascha) / Karte der umgegend von Constantinopel -- Berlin : Verlag Meisenbach, t.y. . / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk 
Kitaplığı Harita Arşivi No: 438
5 Ergin, Osman Nuri /  Yangınlardan sonra inşâât ve harita tanzimi meseleleri / Mecelle-i Umumr-ı Belediye --  İstanbul: İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, 1995 – c: 3, s: 243-245
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6

Bir diğer plan ise Abdülhamid zamanında İstanbul’a gelen ve III. Selim zamanında sarayın 
hizmetine giren Fransız inşaat mühendisi François Kauffer, kentin ilk bilimsel haritasını yapmıştır. 
Bu haritada İstanbul’daki yapılaşmanın hangi enlem ve boylamda olduğunu görmek mümkündür.

7

Bir başka harita da Erkan-ı Harbiye-i Umumiye’nin basmış olduğu İstanbul ve Boğaziçi 
haritasıdır. Bu haritada üzerinde İstanbul’un yerleşim yoğunluğunu çok rahat bir şekilde 
anlayabiliyoruz. Ayrıca lejantına baktığımızda şu verileri elde edebiliyoruz:

Çeşme, Tekke, Deniz Feneri, Yel Değirmeni, İslam Mezarlığı, Hıristiyan Mezarlığı, Bahçelik, 
Çayırlık, Bağlık, Şimendüfer [Tren] Hattı, Telgraf Hattı, Şose [Yol], Araba yolu, 

Adi köy yolu, Keçi yolu, Terkos su mecrası, Bend suyu mecrası, Ağaçlık alanları görebiliyoruz. 
Ayrıca eşyükselti eğrileri de gösterilmektedir.

6 Moltke, Helmuth von / Daru’l-hilafetü’l-aliye ve civarı haritasıdır. İstanbul : Mekteb-i Fünunu Harbiyye, 1267 / İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Atatürk Kitaplığı Harita Arşivi No: 41
7 Kauffer, François / Plan Topographique du Bosphore, de thrace ou Canal de Constantinople et de ses envırons Jusqu’a la source des rivie’res 
qui se jettent dans le port de Constantınople avec les Iles des princes et la partie de la Cote D’Asıe qui en est voisine -- Constantinople : J.D. 
Barbıe du Bocage, 1819 / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Harita Arşivi No: 1149

 8

   

Şimdi de Osmanlı coğrafyasını çok ayrıntılı bir şekilde göreceğimiz diğer bir harita grubunu 
tanıtacağım. Bu haritalar 1900’lü yılların başından itibaren çizilmeye başlanmış olan Erkan-ı 
Harbiye-i Umumiye haritalarıdır. Bu haritalar küçük ölçekli olmakla birlikte vilayet, kaza ve 
köy merkezlerinin yanında mezra, nehir, ova ve dağları da göstermesi bakımından çok önemli 
haritalardır. Özellikle bugün Osmanlı mirasını taşıyan ülkelerin yer isimlerinin değiştirildiği de 
dikkate alınarak bu haritaların yer isimleri tespitinde de önemli bir işlevi vardır. Bunlardan birkaç 
örnek:

8  İstanbul ve civarı Boğaziçi haritasıdır. / İstanbul: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Matbaası, 1327 / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk 
Kitaplığı Harita Arşivi No: Hrt_Gec_000006
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9

10

11

Buraya kadar gösterdiklerim küçük ölçekli ve geneli gösteren haritalardı. Şimdi ise daha büyük 
ölçekli ve çok ayrıntılı haritaları ele alacağım.

9  Halep / İstanbul: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Matbaası, 1336 / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Harita Arşivi No: 999

10 Memalik-i Osmaniye : Selanik körfezi haritası/ İstanbul: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Matbaası, 1299 / İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Atatürk Kitaplığı Harita Arşivi No: 68 
11  Memalik-i Osmaniyye : Kosova vilayeti/ İstanbul: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Matbaası, 1300 / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk 
Kitaplığı Harita Arşivi No: 60

Bunlardan ilki  “Alman Mavileri” diye tabir ettiğimiz haritalardır. 1913 – 1914 yılları - I. Dünya 
savaşı öncesi - Almanların “Deutsch Syindikat für Staebaliche Arbeiten” adlı şirketi tarafından 
yapılmış tüm Suriçi İstanbul’unun yanında Eyüpsultan, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar gibi 
yerleşim merkezlerini de içermektedir. Bu haritalar hakkında kısaca malumat vermek gerekirse:

 İstanbul’un kent planlamasına temel oluşturacak harita alımı için ilk adım İstanbul 
Şehremaneti’nce, Halil Edhem Bey’in (ELDEM) şehreminliği döneminde (20 Temmuz 1909 – 6 
Ocak 1910) atılmıştır. Bu haritaların oluşturulması için gereken “Nirengi sistemi kurma işi” Fransız 
Topoğrafya Cemiyeti’ne ihale edilmiştir. Fransız plancılar Galata Kulesi merkezli bir nirengi sistemi 
kurarak, ölçümlerini 1911 yılında tamamlamışlardır. Nirengiye dayanan harita alma işi 1913 yılında 
“Deutsch Syindikat für Staebaliche Arbeiten” firmasına ihale edilmiştir. Bu firmanın ölçümlerinden 
elde edilen bilgiler Almanya’ya gönderilerek  çizimleri Almanya’da gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 
Türkiye’ye geldikten sonra Osmanlıca kopyaları yapılmıştır. 

Her paftası 66x100 cm. boyutunda, renkli, 1/1000 ve 1/500 ölçekli olarak hazırlanan bu haritalarda 
mahalle veya semt adları, sokak ve cadde, yapı adları, saraylar, elçilik binaları, karakol, itfaiye, 
belediye  v.b resmi binalar; cami, tekke, medrese, mezarlık, hazire, türbe, kilise, sinagog v.b dini 
yapılar; kule, duvar, sur, kışla, jandarma karakolu, tersane, atölye, levazım deposu v.b askeri yapılar; 
hastahane, iskele, demiryolu, gar, istasyon türü kamu yapıları; adları ve gabarileriyle gösterilmiştir. 
Semt, mahalle, cadde, sokak ve bina isimleri Türkçe isimlerin Fransızca telaffuz ediliş şekliyle 
yazılmıştır. Örneğin “cami” yerine “djami”, “çıkmaz sokak” yerine “tchikmaz sokak” yazılması 
gibi. Adı geçen bu yapılar özellikle 1/500 ölçekli haritalarda plan düzleminde tüm dış konturlarının 
ölçüleriyle gösterilmesine karşın; yapı malzemesinin cinsi belirtilmemiştir. Alman Mavileri’nde ada 
ve parsel bilgileri işlenmemiş, birkaç istisna dışında hamamlar ve konutlar çizilmemiştir. Konutlar ada 
etrafında dönen yaklaşık 0,5 cm. kalınlığında gri bir gölge ile gösterilmiştir. 1/1000 ve 1/500 ölçekli, 
tek yapı ölçeğine kadar inen haritalar 1913-1914’te çizilmesine karşın, 1/2000 ölçekli haritalar daha 
ziyade rehber nitelikli haritalar olup hangi paftanın hangi bölgeye ait olduğunu göstermek amacıyla 
yapılmış ve 1918 – 1921 yılları arasında çizilmiştir.

Bu haritaları teknik açıdan incelediğimizde:
- Dikdörtgensel koordinat şebekesi
Galata Kulesinin merkez koordinatları tarafımızdan bilinmemekle birlikte kuzey ve
batı yönünde ele alınmıştır. Koordinatların gösterici rakamları şebekenin kenarında yazılmıştır. 

100 m.’ye 100 m.’lik simetrik kareler ve 10.000 m2 lik aynı alanlar halinde oluşturulmuş koordinat 
şebekesinin yardımı sayesinde plan üzerindeki bütün uzaklıklar ve alanlar ölçülebilir ve hesaplanabilir. 
Kuzeye doğru yönlenmiş olan şebeke aşağıdan yukarıya doğru bir çizgi halinde güney-kuzey yönünde 
olup, sağdan sola doğru olanlar ise doğu-batı yönündedir.

  - Önemli yükseklik kotları: Kotlar santimetre cinsinden Haliç seviyesinden verilmiştir.
- Eş yükselti eğrileri :
Haliç su seviyesinin 2’şer metre üzerinden verilmiş olan yükseltiler mahalleye göre yazılmıştır. 

10, 20, 30, 40 m.’lik eğriler diğerlerine göre daha büyük gösterilmiştir.
- Kesin işaretlerin eşitleştirilmesi (Yükseklikler milimetre cinsinden Haliç seviyesinden 

verilmiştir.)
İşaretler (röperler) yatay olarak yerleştirilmiş olup, sivil ve anıt eserlerin duvarlarına
ya da kaldırımların döşeme taşına ve geniş merdivenlere işlenmiştir. 
- 1/1000 ölçekli haritalar şehrin genel planının numaralandırılması ve açılımı.
- 1/500 ölçekli haritalar şehrin genel planının numaralandırılması ve açılımını göstermektedir.
1925 yılında Harita ve Kadastro Genel  Müdürlüğü’nün kurulmasıyla İstanbul’un kadastral 

haritaları yapılmaya başlanıldığında “Alman Mavileri” altlık olarak kullanılmıştır.
İstanbul ve bilad-ı selase (Suriçi ve Eyüp, Galata, Üsküdar), Beşiktaş, Haliç ve çevresini detaylı bir 
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şekilde gösteren bu haritaların lejantı mevcuttur. Alman Mavileri’nin Osmanlıca harfleriyle yazılmış 
paftaları da daha sonraki yıllarda yapılmaya başlanmış, bu durum 1926 yılına kadar devam etmiştir.12

Alman Mavileri İBB. Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından kitap olarak yayınlanmış 
olup bugün eski eser restorasyonlarında en çok müracaat edilen kaynaklar arasındadır.

12 Alman Mavileri I –  1913-1914 I. Dünya savaşı öncesi İstanbul haritaları / Haz: İrfan Dağdelen --  İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Yayınları, 2005

Başka bir koleksiyonumuz Anadolu Ciheti haritalarıdır. Bunlar Alman Mavisi haritalarında yer 
almayan Beykoz’un yanında Üsküdar’ın Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Vaniköy, Kandilli, Çamlıca, 
Bağlarbaşı semtlerini kapsamaktadır.

Bu haritalar Alman Mavilerinden farklı olan bazı özellikler arzetmektedir.
- Anadolu ciheti haritaları 1:2.000 ve 1:500’lük daha ayrıntılı paftaları içermektedir. Alman 

Mavileri ise 1: 1.000 ve 1:500’lük paftalardan oluşmaktadır.
- Alman Mavileri’nde eşyükselti eğrileri bulunmamaktadır, Anadolu ciheti haritalarında 

ise 1:2.000’lik paftalarda eşyükselti eğrileri de vardır. Bu sayede yerin eğimini ve yüksekliği 
hesaplanmaktadır.

13

- Alman Mavileri’nde sivil mimari 0,5 mm. Gri çizgilerle gösterilmekteyken Anadolu Ciheti 
haritalarında sivil mimari açık bir şekilde gösterilmiştir. 

- Alman Mavileri’nde sadece sokak ve kamusal yapılar gösterilmektedir. Anadolu Ciheti 
haritalarında ise yeryüzü şekillerinden olan akarsular, dereler, dağlar, ağaçlık ve taşlık alanlar 

13 İstanbul: Anadolu ciheti. Pafta No: 13 / İstanbul : İstanbul Harita Şirketi, t.y. / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Harita 
Arşivi No: 1945
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ayrıntılı bir şekilde gösterilmektedir. Aynı zamanda önemli çiftlikler isimleriyle birlikte 
zikredilmiştir. Kuyular var ise onlarda ayrıca zikredilmiştir. 

12 adet 1:2.000 ölçekli ana paftaların 54 adet 1:500’lük ayrıntılı paftaları mevcuttur.
Bu paftalar üzerinde yaptığımız incelemedi şu bilgilere ulaşmak mümkündür
-Sivil mimariye, kamusal mimari dediğimiz, camiler, medreseler, okullar, kiliseler, çeşmeler, 

mezarlıklar, karakollar, belediyeler, tekkeler,  vb.

Bir diğer koleksiyonumuz ise Hırvat asıllı topograf mühendisi Jacques Pervititch’in hazırladığı 
sigorta planlarıdır. Bu haritaların üretilmeye başlandığı 1922’li yıllardan başlayıp 1945’lı yıllara kadar 
uzanan bir süreç içersinde olmuştur. Bu süre içersinde Beşiktaş, Beyazıt, Üsküdar, Kadıköy, Taksim, 
Beyoğlu ve Eminönü bölgeleri çizilmiş ve 1920’li yıllarda Fratelli Haim taarfından basılmış daha 
sonraları Kağıtçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi tarafından 12’şer adet basılarak büyük sigorta 
şirketlerine dağıtılmıştır. 

14

İstanbul’un yüzyıllar boyu en büyük felaketlerini yaşatan yangınlar ve bu yangınlar sonucunda 
gelişen sigortacılık bu haritaların üretiminde ivme kazandırmıştır. 

Modernleşme sürecini 19.yy. sonunda tamamlayan İstanbul, sık sık  yaşanan yangınlar 
sonucunda büyük felaketlerle karşı karşıya gelmiştir. Yangınlar sadece bir bölgeyi yakmakla 
kalmıyor, o bölgenin kültürel zenginliğinden tutunda sokak ve yapı bloklarının değişimine kadar 
bir çok birikimi yok edip gitmektedir. Öyle ki 1728-1854 yılları arasında 126 senede 209, 1854-
1908 yılları arasında 54 senede 129, ve 1908 yılını izleyen 13 senelik bir dönemde ise 79 yangın 
görülmektedir. Yangınların bu halde yakıcı ve yıkıcı olması İstanbul’da yangın sigortacılığının en 
verimli çalışma alanları haline gelmiştir. Özellikle 1870 Büyük Beyoğlu yangının ile birlikte artık 
kaçınılmaz olan yangınlara karşı binalarını sigortalatmaya başlanmışlardı. Bu amaçla 1904-1906 

14 İstanbul: 29 Aivan-Saray Les Blakernes plan d’assurances/ İstanbul : İstanbul Harita Şirketi, t.y. / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk 
Kitaplığı Harita Arşivi No: 600

yılları arasında C. E. Goad Şirketi İstanbul’da sınırlı bir alanda harita üretimine başlamıştır. Daha 
sonra Türkiye Sigortacılar Daire-i Merkeziyesi adına Jacques Pervititch tarafından 1922-1945 yılları 
arasında 230’un üzerinde harita yapılmıştır. 

Bu haritalar çizildiği dönemde belli bir gereksinimi karşılamak amacıyla çizildiğinden 
günümüzde çok farklı bir anlam içermektedir. Kentin sosyo-ekonomik konumunu ortaya koyması 
bakımından ve haritaların çok çeşitli şekillerde okunabilmesi ve yorumlanabilmesi kent tarihi 
araştırmacılarına kaynaklık edecek başvuru kaynağı haline gelmiştir. 

1940’lı yıllardan sonra hızla kentleşme sürecinin sonucunda şehrin büyümesi ve yeni yapı 
bloklarının yükselmesi ve konut sorununun ortaya çıkması ve yapı malzemelerinin ahşaptan 
betonarmeye yönelmesiyle sigortacılıktaki o hızlı gelişme zayıflamış ve dolayısıyla bu haritaların 
kullanımı da önemini yitirmeye başlamıştır. Uzun yıllar sonra tekrar gündeme gelmesi ve kullanılan 
temsil dilinin çözülmeye başlaması ile birlikte İstanbul’un kentsel tasarımına yardımcı olabilecek 
yeni bir kaynak olma niteliğini tekrar kazandırmıştır. Coğrafi bilgi sistemlerinin gelişmesi ile birlikte 
bu temsil dilinin yeni paftalara uygulanması ile birlikte 100 yıllık bir süreçte İstanbul coğrafyasının 
hangi eylem ve boylamda değişiklik yaptığı, sokak ve caddelerin nasıl bir değişime uğradığı 
gözlemlenebilecektir. Bu gözlemlerden çıkarılacak sonuçlara göre kent tarihi araştırmacıları yeni 
bulgularla karşılaşacaklardır. 

Pervititch haritalarında yapı yoğunluğunun az olduğu Üsküdar Kadıköy bölgesi için 1/25.000 
ve 1/4.000 ölçekli iki kademeli planlar yapılmıştır. Paftalarda sokak dizinleri oluşturulmuş ve eğer 
tespit edilebilmiş ise yapı bloklarının üzerine kapı numaraları kaydedilmiştir. Eğer bilinmiyorsa 
binanın tespiti cami, okul, park gibi kamusal yapılar nirengi noktası alınarak saptanmaktadır.

Pervititch haritalarının lejantı ile ilgili derli toplu bir bilgi olmamakla birlikte harita üzerinden 
yola çıkarak bir lejant oluşturma yoluna gidilmiş ve şu kategoriler oluşturulmuştur.

1- Yapı tipi
2- Çıkmalar, çatı ve üst yapılar,
3- Duvarlar ve pencereler
4- Kat adetleri ve yükseklikleri
5- Sokaklar ve numaralama sistemleri
6- Kısaltmalar ve diğer simgeler
bu kategoriler binanın nicel ve nitel özellikleri hakkında bilgi vermesi açısından önem arz 

etmektedir. Bunları biraz daha açıklamak gerekirse:

1- Yapı Tipi   
Yapı stoku A, B, C ve Karma olarak 4’e ayrılır. Çeşitli yapı tekniklerinin kullanıldığı, yangın 

riski az, betonarme binalar A; dış duvarları yığma olmakla beraber iç döşemeleri ve tavanları ahşap 
yapılar B tipi yapılar olarak adlandırılmakla birlikte bunları sembolize eden renkler kırmızı ve 
pembedir. İki veya daha fazla katlı dış cephesi ahşap sunta ve ahşap ağırlıklı yapılar C tipi yapılardır 
ve sarı renkle sembolize edilmektedir. Kent merkezlerinde A ve B tipi yapılar yoğun olarak yer 
almaktayken C tipi yapılar daha çok şehrin dış kesiminde kalan yapı tiplerinde görülmektedir. Dış 
duvarları yığma, iç döşemeleri ahşap karma yapılar kırmızı çerçeve içine alınarak sarı renklerle 
işaretlenmiştir.

Bu tanımlamalarla 1920’li yıllarda İstanbul geneline bakıldığında dışı yığma iş döşemesi ahşap 
yapılar ağırlıkta olduğu görülmektedir. 

Goad haritalarında temsili mümkün olmayan bu farklılaşma beş kategoride ele alınmaktadır:
k1: Zemin katı adi yığma, iki katı ahşap, ancak çatı döşemesi ahşap olmayan yapılar,
k2: Giriş katı adı yığma, diğer iki katı ahşap, sert malzemeyle kaplı yapılar
 k3: Tavan yüksekliği 2 metreden az, yığma bodrumu bulunan, kaldırım seviyesinin üzerinde 
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2 katlı ahşap yapılar
 k4: Sokak tarafında ilk iki katı yığma, üçüncü katı ahşap, arka cephesi 3 kat ahşap yapılar, 
 k5: Giriş katında Fransız tonoz döşemeli iyi yalıtılmış bir dükkan bulunan, üst katlara 

bağımsız bir giriş veren yapılar

 2- Çıkmalar, Çatı ve Üst Yapılar
 
b1: Cam tepe ışıklığı veya çatı penceresi bulunan, ikinci katta ahşap balkonlu yapılar
b2: Zemin dahil dört kat yığma, en üst katta sert döşemeli bir teras ve baca bulunan yapılar,
b3: Çatı penceresi ve ışık bacası içeren 4. katta yarım metreden fazla çıkmalı ahşap çatı katın 

bulunan yapılar,
b4: İçerden pencereli camekan bulunan, 3. katında ahşap teras balkonlu binalar ayırt 

edilebilmektedir. 
Ayrıca çatı eğimleri oklarla belirtilmekte ve Marsilya kiremidi (TF), yerli kiremit (t), 

eternit (ERT), galvenşizli sac (TO), çinko (ZC), kurşun (Pb) ve katranlı kağıt (PG) işaretiyle 
gösterilmektedir.

 3- Duvarlar ve pencereler
 Pervititch haritalarında yapıların duvarlarına ve pencerelerine ilişkin 21 farklı lejant 

kategorisi içermektedir. Bu alt kategoriler yardımıyla
 a. Çatı seviyesine erişen yangın duvarları
 b. Çatı kotunu geçen yangın duvarları
 c. Yığma ancak tamamlanmamış yangın duvarları
 d. Tam görünüşlü ancak boşluk içermesi olası yangın duvarları
 e. Önlem alınmamış, yanal pencere açıkları
 f. Ahşap levha, çinko, eternit, katranlı kağıtla kaplanmış yangın duvarları, 
 g. 3 metreye kadar bahçe duvarları
 h. 4 metreye kadar payanda duvarları
 i. Yangın önlemi alınmamış penceresi veya açıklığı bulunan yığma duvarlar
 j. Yangın önlemi alınmış penceresi veya açıklığı bulunan yığma duvarlar
 k. Koruyucu yeteneği kuşkulu yığma yangın duvarları
 l.Demir kolonlarla bağlanmış yığma bölme duvarları
 m. Ahşap veya alçı pano bölme duvarları
 n. Yapı içi koridor ve geçitler
 o. Dolgu yangın duvarı üzerinde kepenkli pencereler
 p. Dolgu yangın duvarı üzerinde kepenksiz pencereler
r. Yangın önlemleri yetersiz yapı cepheleri ayırt edilebilmektedir.
 
4- Kat adetleri ve yükseklikleri
 4 metreyi aşan kat yükseklikleri (GE), 3-4 metre arası (ET), 2-3 metre arası (pE), 2 

metreden az kat yükseklikleri ise (1\2 Et) şeklinde gösterilmektedir.
 
5- Sokaklar ve numaralama sistemleri
 Adres ve yer bulmaya yardımcı çizelgeler Pervititch haritalarının kent araştırmacılarına 

sağladığı en önemli katkılar arasındadır. Bu çizelgelerle hem adres bulmada hem de itfaiyecilerin 
olası yangın yerine kolayca ulaşabilmelerine yardımcı olmaktaydı.  

6- Kısaltmalar ve diğer simgeler
 Yukarıda sıralana ve yapılarlın özelliklerini tanımamıza yardımcı olan simgelerin yanında 

sigortalanacak binanın çevresinin özelliği de dikkate alınarak bazı kodlamalar kullanılmıştır. Bu 
kodlamalarda bize bir bölgenin karakteristik özelliğini vermesi bakımından önemlidir.

 a. 100, 60, 40 ve 1 mm. çaplarındaki yangın muslukları (BI)
 b. Çeşme ve Kuyuklar (FsP),
 c. Barakalar (BrQ)
 d. Müştemilatlar (Dep)
 e. Taş veya ahşap merdivenler Esc (PR), Esc (BS)
 f. Açık hava odun depoları (Est. B)
 g. 20 m2 den küçük – büyük, çoğunlukla ahşap dükkanlar (BTQ)-20, (BTQ)+20,
 h. 50 cm’yi aşan ahşap çıkmalar (CxB) ve çatı katları
 i. 50 cm’yi aşan denizlikler (LRM),
 j. Yanıcı malzeme depoları (DMI)
 k. Alkollü içki imalathaneleri (FRSP),
 l. Motorlu araçlar için garajlar (Gar)
 m. Çok eski ahşap yapılar (VxB)
 n. Galvenize edilmiş sacla kaplı hangarlar (HGR)
 o. Fırınlar ve ekmekçiler(Fr)
 p. İyi izole edilmiş Türk ( Fransız) döşemeli yapılar (VT.P), (VF.P),
 r. İyi izole edilmiş Türk ( Fransız) döşemeli yapılar (VT.O), (VF.O),
 s. Adi yığma binalar (M.O),
 t. Elektrik, petrol ve buharla çalışan motorlar (MrE), (MrP), (MrV),
 u. Buhar kazanları (CHD)
 v. Taşkömürü depoları (DPH)

 Bu kadar şok işaret ve simgelerin olması haritanın kullanımını zorlaştırmanın yanında 
bu kadar çok veri kaydının girilmesi de hiç şüphesiz temsil ettiği semt ve sokakla ilgili en detaylı 
bilgilere ulaşmamızı sağlamaktadır. 

  
İstanbul için önemli olan diğer bir harita grubu ise yangın haritalarıdır. 
Yangın haritaları daha çok yangından sonra söz konusu bölgede yanan yerleri göstermek ve ikinci 

aşama olarak mahallenin yeniden teşkili için çizilen şehir planları olarak nitelendirilebilir. 
Kentin değişik dönemlerde uğradığı bu afetler karşısında şehir yerleşmelerinde değişiklikler 

olmuş, var olanlar zamanla yerini başka binalara bırakmıştır. 
Dönem dönem bu tekamülü ve değişikliği görebilmek için bu haritaların eşleştirilmesi ve çıkan 

sonuçlara göre nasıl bir değişikliğe uğradığını tespit etmek mümkün olmaktadır. 
Bu haritaların önemini görebilmek açısından ve bugün bizim için meçhul olan yangın defterlerini 

bulmamıza yardımcı olacağı kanısından yola çıkarak elimizde var olan Küçükpazar yangın haritası ve 
yangın defterlerini göstereceğiz.
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Küçükpazar harik mahallinde tarla kaidesine tevfikan müceddiden küşat olunan tariklerden teşkil 
olunan adalarda muhterik menazil ve dekakin arsalarının cedid taksimatını mer’i harita-i asliyesidir. 
Fi 1 Haziran sene 308.(13. 06. 1892)15 

 Haritanın tanzim ve tersim tarihi 1892 yılını göstermektedir. Eminönü’nde çıkan bir 
yangındır. Ada ve parsel numaralarına göre tanzim edilmekle birlikte yanan yerler numaralandırılmış 
ve numaralanan bu yerler yangın defterine işlenmiştir. 

Bir diğer koleksiyon ise Necip Paşa’nın şehir rehberidir. Toplam 15 paftadan oluşmaktadır. 
Şehremaneti yani bugünkü adıyla İstanbul Belediyesi tarafından istikşaf tarzında tanzim ve tertib 
olunarak Viyana’da Hölzel matbaasında 1918 yılında basılmıştır. 

15 İ.B.B. Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı Harita Arşivi, Harita No: 5377

16

Haritaları Şehremaneti Harita Şubesi Müdürü Mühendis Necib Bey tarafından hazırlanmıştır. 
Eminönü – Fatih, Beyoğlu, Üsküdar – Kadıköy ana paftalarının yanında Sayfiye yerleri, Adalar, ve 
İstanbul’un tamamını gösteren genel haritalardan oluşmaktadır. Bir şehir rehberi olarak hazırlanan 
haritalar bölgesel olarak ayrılmış ve her bölgenin sokak isimleri kaydedilmiştir. 

Paftaları incelediğimizde şu verileri elde etmekteyiz:
 

 

16 Necip Bey / İstanbul Rehberi – Birinci pafta – İstanbul ciheti / İstanbul: Şehremaneti Hey’et-i Fenniyesi, 1918 / İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Atatürk Kitaplığı Harita Arşivi No: 435 - 436
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Bazı önemli kamusal binaları (Resmi daireler), okullar, camiler, kiliseler, tekkeler,  mebaniy-i 
hususiye [Sivil yapılar], çeşmeler, İslam ve  Hıristiyan mezarlıkları, koruluk, orman, bahçe, park ve 
sebze bahçeleri, göller, kuyular, dereler, arsalar, tarlalar, köprüler, eski kale duvarları, tramvay ve 
tren hatları, su güzergahı ve şehir hudutları gösterilmektedir.

15 paftadan oluşan haritalarda aşağıda belirtilen yerler gösterilmiştir. 
 
Birinci pafta : İstanbul ciheti (Eminönü – Fatih, Ayvansaray)
İkinci pafta : Beyoğlu Ciheti
Üçüncü pafta : Anadolu ciheti (Kadıköy – Üsküdar)
Dördüncü pafta: 1. parçası; Ayastefanos, Makriköy, Kuruçeşme, Arnavutköy, Bebek, 

Rumelihisarı
    2. parçası; Rumelihisarı, Makriköy, Arnavutköy, Kuruçeşme
Beşinci pafta:1. parçası; Rumeli Sayfiye kısmı; İstinye, Rumelikavağı, Sarıyer, Yeniköy
    2. parçası; Büyükdere, Tarabya, Yeniköy
Altıncı pafta:1. parçası; Anadolu sayfiye kısmı; Adalar, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy
    2. parçası; Kınalıada, Burgazadası, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy
Yedinci pafta:1. parçası; Anadolu Sayfiye kısmı; Beykoz, Anadolukavağı, Paşabahçe
    2. parçası; Kandilli, Kanlıca, Vaniköy, Anadoluhisarı, Çubuklu
Sekizinci pafta: Hey’et-i Umumiye (İstanbul ve Boğaziçi)

 
Diğer bir harita gurubu ise İstanbul Şehremaneti tarafıntan tanzim ve tab’ olunan haritalardır. 

İstanbul’u üç paftaya bölen haritalardan birinci pafta; İstanbul (Eminönü-Fatih-Eyüp), İkinci pafta; 
Beyoğlu-Galata; Üçüncü pafta; Üsküdar ve Kadıköy yer almaktadır. 

Bu haritaların özelliğine bakacak olursak;
Resmi binalar, camiler, türbeler, mektepler, hastaneler, parklar, bahçeler, mezarlıklar, eski kale 

duvarları,bi’l-umum caddeler, yollar, çıkmazlar, tramvay yolları, eş yükselti eğrileri, şimendüfer 
[Tren] yolları gösterilmiştir.

   

17Son olarak ifraz, istimlak, yangın, istikamet ve özel amaçlar ile çizilmiş birkaç harita da 
göstermek istiyorum.

 18

Birincisi Süleymaniye’de Dökmecilerde vuku’bulan harik yani yangın haritasıdır. Haritadan 
anladığımıza göre 1909 tarihinde bu bölgede bir yangın meydana geldiğidir. Bu amaçla çizilen harita 
üzerinde yanan yerleri tespit etmek mümkündür. 

 

19

Diğer bir haritada ise yine Süleymaniye’de Kirazlı Mescit sokağı haritasıdır. Bu harita da bu 
sokakta yapılacak binanın yerini göstermek için yapılmasına rağmen günümüzde bize şu bilgileri 
vermektedir: Yeni inşa edilecek binanın sağında, solunda ve cephesinde ve çevresinde yer alan bir 
çok binanın yapı cinsini vermektedir. Bina ahşap mı kargir mi bu bilgilere ulaşabiliyoruz. Ayrıca 
binaların hane numaralarını öğrenebiliyoruz. Tarihi nitelikte olan bazı binaların da yerlerini tespit 
etmemiz mümkün olmaktadır.

17  İstanbul 1. Pafta [Genel]/ İstanbul: y.y. : Keşfiyat ve İnşaat Türk Anonim Şirketi, 1923-1927 / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk 
Kitaplığı Harita Arşivi No: 1118

18  Eminönü - Süleymaniye’de Dökmeciler’de vuku’bulan harikin tanzim kılınan bir kıta haritasıdır -- İstanbul : Şehremaneti Hey’et-I 
Fennniyesi, 1315 / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Harita Arşivi No: 3943
19  Eminönü - Süleymaniye civarında bina yapımı talebi üzerine çizilen haritadır -- İstanbul : Şehremaneti Hey’et-i Fenniyesi, 1328 / İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Harita Arşivi No: 3992
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Yukarıdaki haritada Divanyolu caddesi Mahmudiye caddesi ve Binbirdirek sokağının kesiştiği 
yerde başlamaktadır. Sultan Mahmud Türbesi basamakları ve hazireye giriş kapıları muntazam bir 
şekilde çizilmiştir. Caddenin diğer yüzünde Osmanlı’nın ilk müstakil kütüphanesi olan Köprülü 
Kütüphanesi yer almakta.  Kütüphane’nin arkasında bir dönem Eminönü Belediye Binası olarak 
kullanılan Şehremaneti (İstanbul Belediyesi) binası vardır. Ayasofya’ya doğru inildikçe Mahmudiye 
caddesinin (Bab-ı Ali cd.) karşısında mahalleye de ismini veren Hoca Ferhad Camii yer almaktadır. 
Camii adından da anlaşılacağı üzere banisi  Hoca Ferhad’dır. Hoca Ferhad Fatih hüddamındandır. 
Yapı Fatih Devri mimarisinden olup 1917 yılında Türk Alman Dostluk Yurdu binası yaptırılmak üzere 
Sinan Paşa Camisiyle birlikte yıktırılmıştır. Bugün yerinde Piyer Loti Oteli yer almaktadır. Sokak 
isimlerinin de değiştiği haritada Mahmudiye caddesi Bab-ı Ali caddesi, Binbirdirek sokağı Klodfarer 
sokağı, Boyacı sokağı Boyacı Ahmed sokağı olarak değiştiği halde değişmeyen tek isim Divanyolu 
caddesidir.

Tüm bu örneklerden sonra elimizdeki mevcut haritaların tasnif sistemi hakkında bilgi vermek 
istiyorum.

Tasnif sisteminde DOS’un (Dewey Decimal Classification and relative index) 20. basımını 
kullanmaktayız. Notasyon numaralarını eğer haritamız fiziki bir harita ise 3. ciltte 912 notasyon 
numarasına (Yeryüzeyinin ve yeryüzü dışındaki dünyaların grafik sunumu) ek olarak 1. ciltte Tablo 
2’den Coğrafi Alanlar, Tarihi dönemler, Kişiler kısmından ilgili bölgenin notasyonu verilmektedir. 
Örneklendirecek olursak. İstanbul Bakırköy ilçesinin haritasını şu şekilde sınıflandırıyoruz:

20  Eminönü - Divanyolu caddesi ve civarı haritasıdır.-- İstanbul : y.y., 1331 / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Harita Arşivi 
No: 6324

21

 

Yeryüzeyinin ve yeryüzü dışındaki dünyaların grafik sunumu yani haritalar için
912 notasyonumuzu kullanıyoruz. Tablo 2’den Ege Bölgesi (Batı Anadolu) ve Marmara Bölgesi 

için notasyonumuz – 562 Marmara Bölgesi için – 2 Merkezde yer alan diğer ilçeler – 63 Bakırköy – 
3 notasyonu ile Bakırköy için verilen sınıflama numaramız: 912.562.263.3’tür.

 Buna ilave olarak bir de konu başlıkları listesi oluşturmaktayız. Yukarıdaki harita için konu 
başlığımız: Türkiye_İstanbul_Bakırköy şeklindedir.

 Haritalarımızın hem eski olmasından hem de yoğun kullanımı ve diğer bazı sebeplerden 
dolayı fazlaca hasar görmüş, zaman içersinde yıpranmıştır. Haritalarımızın bundan böyle daha 
sağlıklı bir ortamda saklanabilmeleri için ısı ve nem kontrolündeki depolarımızda harita dolapları 
satın alınarak sağlıklı bir şekilde saklanmaları ve depolanmaları sağlanmıştır. Zamanla yıpranan 
haritalarımız restore edilerek dijital ortamlara aktarılması işlemi başlatılmış olup şu an itibariyle 
harita stokumuzun % 70’i dijital ortamlara aktarılmıştır. Taranan bu haritalar TSE standartlarına 
uygun olarak kambur scannerlerde 300 dpı ve tiff formatında taranmaktadır.

     

                                                                                               

                                                                                                         

21  Makriköy [Bakırköy].-- İstanbul : Erkan-ı Harbiyye-i Umumiyye matbaası, 1320 / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Harita 
Arşivi No: 398
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Restore edilen bir haritanın aşamaları ve restorasyon atölyesi

 

Haritaların muhafaza edildiği dolaplar
Sonuç olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk 

Kitaplığı Harita Arşivi gün geçtikçe artan bağışlar ve satın almalar neticesinde bugün daha da 
büyüyerek kullanıcılarına etkin bir şekilde hizmet vermeye devam etmektedir. 
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Teşekkür ederiz öncelikle bu güzel sunucumuza ve tabi ki bu muhteşem kalabalığa; muhteşem 
dinleyicilere, üç gün boyunca bizleri yalnız bırakmayan sizlere şükranlarımızı belirtmek 
isterim öncelikle. Ancak, kabul etmek gerekir ki, bu tür toplantıların son oturumu en hüzünlü 

oturumdur. Çünkü ayrılık oturumudur. Kara haber oturumudur. Ve kara haber olduğu için, bir de ben 
dostlarıma fazla süre vermediğim için beni buraya getirdiler yoksa ben iyi olduğum için değil. Bunu 
önce paylaşalım sizinle. Bize yaklaşık yarım saat süre tanıdılar. Bunun için benim notlarım var onları 
aktaracağım. Sonra çok değerli akademisyen arkadaşlarımıza yine kongremizi değerlendirmek üzere 
söz vereceğim. Öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Erdoğan Bayraktar’ın himayesinde ve 
desteğinde gerçekleşen bu sempozyumun tabi ki organizatörlüğü ve ev sahipliğini Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürümüz Davut Güney Beyefendi üstlenmiştir. Her ikisine de müteşekkir olduğumuzu 
belirtmek isterim. Ben salondaki dinleyiciler ve akademisyenler adına bunu arz ediyorum özellikle. 
Ve hakikaten bir kere daha tarihimizle, ülkemizle gurur duyulacak bir işin yapıldığını burada gördük, 
ispat ettiniz. Şükranlarımızı arz ediyorum. Bu üç gün boyunca neler konuşuldu, bunları tekrar etmek 
doğru değil. Ancak bir kaç başlık üzerinde ben bunu arz edeceğim. Çünkü, buradaki değerlendirmeler 
ve başlıklarda bir nihai sonuç bildirisi haline dönüştürülür ve katılımcılara daha sonra iletirler. Bu 
açıdan ben bu başlıkları da paylaşmak istiyorum. Bu üç gün boyunca çeşitli oturumlarda, hiç şüphesiz 
öncelikli olarak tapu arşivlerinin Osmanlı coğrafyası için ne denli önemli olduğu ortaya çıkmış oldu. 
Sadece Anadolu için değil, bütün Osmanlı coğrafyası için. Ve bunun özellikle hemen hemen Osmanlı 
coğrafyasının tamamını temsil eden, ayrıca Osmanlı coğrafyasının dışında da başka ülkelerden gelmiş 
olan çok değerli akademisyenler, tek tek saymayacağım, onlara da büyük bir şükran borçluyuz. Onların 
da ifadeleriyle de bir kez daha teyit edilmiş olduk. Bu ortak mirasın, müşterek mirasın geliştirilmesi, 
korunması konusunda çok önemli bildiriler sunuldu. Bu belgelerin farklı disiplinlerin de kullanılarak, 
metodolojik yöntemle yayınlanması talep edildi. Disiplinler arası çalışılması önerildi. Oldukça önemli 
bir konu tabi. Detaylarına girmek mümkün değil ama gördük sabah ki oturumlarda, mimarlıktan 
biyografiye kadar değişik alanlarda sonuçlar çıkarabileceğimiz belgelerimiz var. Bunu başka 
alanlara da taşımak mümkün. Yine belge yönetimi ve modern teknolojinin, belgelerin tasniflenmesi 
ve korunmasında kullanılması önerildi. Onlarla ilgili bir takım örnekler verildi. Hatta çok hayali de 
olsa çok hoşumuza giden, Nizamettin Oğuz’un sunduğu ulusal bilgi merkezi gibi teklifler geldi. Ve 
en önemlisi, Türkiye özellikle son dönemlerde arşivlerine verdiği, tarihine verdiği önemle ciddi bir 

Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE
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birikim sahibi oldu. Bu birikimi Osmanlı coğrafyası ve diğer dünya tarihçileriyle paylaşması gerektiği 
konusunda sonuçlara vardık. Çünkü buradaki birikim bizim aramızda kalırsa bu müşterek mirasa karşı 
saygısızlık olur. Mutlaka bunun dağılımının ve bu dağılım imkanının araştırılması gerektiği üzerinde 
duruldu. Söz gelimi mahalli arşivlerle, yani eski, şimdi her biri merkez olan, Osmanlıdan ayrıldıktan 
sonra birer milli devlet olan ülkenin arşivleriyle bizim arşivlerimiz arasındaki ilişkinin ki, var bu 
tür protokoller, bu ilişkilerin geliştirilebilmesi ve anlaşılabilir ve kullanılabilir hale dönüştürülmesi 
gerekiyor. Türkiye’deki restorasyon, özellikle restorasyon imkanlarının ve tecrübelerinin ortaya 
çıkarılması gerekiyor. Ve çok önemli bir hususu ben de arz etmiştim. Ve bazı arkadaşlarda söylüyor. 
bugün Türkiye’de 250 milyona yakın Osmanlı belgesinden söz ediyoruz. Arap coğrafyası, Balkanlar, 
Kafkaslar ve Rusya’da mesela Rus arşivlerinden, Venedik arşivlerinden başka arşivlerdeki, hatta 
ben Portekiz’de gördüm. Osmanlıca yazışmalar düşündüğümüzde bu 300-350 milyonu bulacaktır. 
Bu kadar belgenin olduğu başka bir tarih yok. Ama bu kadar çokluğun başka  bir problemi var. 
Sahte belgelerin de dünyada dolaşmaya başladığını görüyoruz. Özellikle bu alanda diplomatika 
bilgisi yüksek ama bu işi de anlayabilecek yetenekte uzmanların yetiştirilmesi gerektiği vurgulandı. 
Üniversitelerle kurumunuzun işbirliğinin üzerinde duruldu. Ve tabi ki, sonuçta hakikaten çok başarılı 
bir kongre meydana geldi. Bunu da şüphesiz organizasyonu gerçekleştiren, fiziki organizasyonu 
gerçekleştiren değerli firma hangisiyse, kendilerine teşekkür ederiz. Oldukça başarılıydılar. Ama 
perdenin arkasında çok başarılı arkadaşlar vardı. Onlar bir kere önce şu bize, özellikle yabancı 
tanıklarımızı anlamamıza imkan veren ve bizi onlara anlatan mütercimlerimize teşekkür ediyoruz. 
Onlar için bir alkış rica ediyoruz. Ve aynı zamanda, sürekli salonlar arası dolaşan sevgili Mehmet 
Yıldırır ve ekibine; Sevgi hanıma, Songül hanıma. Çünkü onlar aynı zamanda bize birer katalog 
hediye ettiler onlara da şükranlarımı arz ettikten sonra bir kaç hususta kendimize dönük olarak 
söylemem gerekiyor. Birazcıkta biz akademisyenler ne yaptık hususu üzerinde durmak istiyorum. 
Tabi ki, her bilimsel toplantının güzel sonuçları olur. Ama bazen de hiç tenkit etmeden gidersek hoş 
olmaz. O zaman birbirimizi kandırmış oluruz. Biz akademisyenler konuşmayı çok seviyoruz. Şimdi 
benim yaptığım gibi. Bu yüzden bazı tebliğler gerçekten mesaj vermeden tamamlandı. Süre 15 dk. 
ama tebliğ sahipleri genel bilgilerle yetinebildiler. Bu bir eksiklik olarak telakki edilmelidir. Temenni 
ederim biz kendimizi daha iyi ayarlarız gelecekte, yani  bir tebliğde varılan sonuçların mesaj olarak 
alınması esastır, detaylar çok fazla önemli değil. Diğer tartışmalar için yeterli zaman bulamadık. Bu 
da bizim eksikliklerimizden bir tanesi ama salon aralarında konuşabildik. Ümit ediyorum ilerideki 
çalışmalarda daha tartışmaya imkan verecek bir zamanlama yapmak sağlanır ve bunu daha mükemmel 
hale getiririz. Tabi, yine iki salonun varlığı güzel bir şey, çünkü büyük bir sempozyumdu. Ama, ben 
bütün tebliğleri dinleme şansım olmadı, ancak okuyacağım bu da bizim için geçerli. Bazı arkadaşlar 
bazı salonları tercih etmek zorunda kaldı. Bu buradaki üç günlük ziyafetin tamamından tat alamamakla 
nitecelendi ama güzel bir sonuçtu.Elimizden gelen başka bir şey gelmediğini düşünüyorum. Tabi ki bir 
sitemim de var. Genellikle bazı akademisyenlerimiz hakikaten iyi çalışmalar da yapıyorlar. Bunlardan 
müstağni değiliz. Ama tebliğini verip, sadece o saatte gelip tebliğini verip sonra da çekip gitmesi 
çok da kabul edilebilir bir davranış değildir. Bunu onlar için söylemiyorum. Bunu bundan sonraki 
çalışmalarda kendimiz için söylüyorum. Çünkü, bu bilimsel ziyafet eksikliğiyle fazlasıyla hepimizin 
katkılarıyla oluşabilir. Onu da yine akademisyenlerin bir eksiği olarak burada hatırlatmak istiyorum. 
Ve bu vesileyle özellikle Osmanlı coğrafyasını temsil eden özellikle değerli katılımcılara şükranlarımı 
arz ediyorum ve sözü Sayın Geza David Beye veriyorum.

Çok teşekkür ederim Sayın Genel Müdür Beyefendi, değerli müdürler, saygıdeğer 
meslektaşlarım, bayanlar, baylar. Şimdi, ben 1,5 yıl önce Ankara’da iken Sayın Mehmet 
Yıldırır Beyefendiyle tanışma fırsatı buldum. Onlar bize o zaman böyle bir çalışma, 

böyle bir kongre ile ilgili beni bilgi verdiler. Tabi ki son derece sevindim. Çünkü Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün arşivi bizim için bu zamana kadar biraz gizemli kutu gibi gözüküyor. Tam 
anlamıyla değil, çünkü ben vaktiyle sayın Muzaffer Arıkan’ın sayesinde bir defa bu kuruluşumuzu 
ziyaret etme fırsatı buldum. Araştırma salonuna genel müdüre kadar gidebilmiştim. Ve sayın Refet 
Yinanç’ın, Mesut Elibüyük’ün ve Yılmaz Kurt dostumun çalışmalarını büyük bir ilgiyle takip 
etmiştim. Malatya Sancağı’nın 16. yüzyıldaki defterleri kütüphanemin zenginliğinde önemli bir 
yer tutar. O çalışmaların bitmesinden sonra, tabi bu gizemli kutu hikayesi biraz devam edebilmişti. 
Acaba Macaristan’la ilgili herhangi bir defter var mı yok mu diye bir şey vardı kafamızda. Şimdi 
bunu neden söylüyorum. Çünkü, bir taraftan da bu kongrenin en büyük başarılarından biri olarak 
katalogun çıkmış olmasını düşünüyorum. Bir çok kez Macaristan’da da Türkiye’de de bir sergi 
açılıyor ve sergi kapandıktan üç ay sonra katalogu basılıyor ve pek fazla değeri kalmıyordu. Şimdi 
bunu büyük bir başarıyla yapabilmiş oldunuz. Bana göre gerçekten büyük bir iş ve isimlerini de 
vurgulamak istiyorum: Sayın Sevgi Işık, Songül Kadıoğlu ve Mehmet Yıldırır’ın bu çalışması, 
yanılmıyorsam herkes için son derece önemli bir kitap olacak ve sık sık başvurduğumuz bir 590 
sayfalık bir çalışma. Şimdi tabi ki ben bir yabancı olarak burada ismen öteki yabancıların adına 
da konuşuyorum. Benim için gerçekten büyük bir şerefti beni seçmeniz. Bir taraftan hakikaten 
pek çok ülkeden araştırmacı, bilim adamı buraya davet edildi. Bu da hem bizim için önemli hem 
sizin için önem taşıyor. Genel olarak konulara baktığımızda, hakikaten geniş bir konu yelpazesi 
söz konusudur. Bir taraftan en önemli kaynak çeşitleri üzerinde duruldu. Tabi benim için en 
büyük değer, en büyük önem taşıyan tapu defterlerinden başlayarak, Timar Ruznamçe Defterleri 
ve tabi benim o kadar fazla uğraşmadığım daha sonraki 18.-19. yüzyıldaki konularda ayrı ayrı 
çeşitli belge türleri üzerinde duruldu ve bize çalışmalar sunuldu. Bir taraftan konu yelpazesi 
genişti, öte yandan zaman açısından 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar gidildi. Tabi olarak en 
önemli düşüncelerimizden birisi arşiv meselelerine önem vermekti. Teknik konulara değinmekti. 

Prof. Dr. Géza DÁVID
Eötvös Lorand Unıversity / HUNGARY
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Yanılmıyorsam bu konuda da gayet güzel tebliğler sunuldu. Ben şahsen Sayın Kaygısız’ın ve 
Sayın Oğuz’un önerdiği, belki tabi yakın bir zamanda, birkaç yıl içinde gerçekleşmeyecek olan, 
ulusal bellek merkezi modeli önerisini şahsen destekliyorum. Dışarıdan, tabi bizim için böyle 
bir çalışma yapılabilirse ve tek merkezden böyle belge bilgi dağıtılırsa ne kadar güzel olacak 
bizim için. Son olarak şunu da dile getirmeyi düşündüm. Kongrelerde normal olarak makalenin 
tam metni önceden istenmiyordu. Şimdi burada benim ilk olarak dikkatimi çekti. Ne olacak bu 
makaleler hemen çıkacak mı? Biz buraya geliyoruz ve kitaplar dağıtılıyor! O zaman ne olacak, ne 
anlatılacak? Fakat daha sonra anlaşıldı ki, bu yazıların özetinin özetini anlatacağız 15 dakika. Ki, 
tabi uluslararası çapta da biraz kısa. Fakat bununla birlikte, en azından elimizde herkesin bir metni 
vardı, son şekli. Onu makaslayıp kısaltabiliyorduk. Kimi durumlarda tam ters bir zorluktadır, yani 
yazı hazır değil, acaba daha nasıl bir kaç cümle yazabilirim. Yani bir taraftan bu olumluydu. 
Öte yandan, dediğim gibi bu 15 dakika hakikaten hepimizi biraz zorladı. Ama bu bir tenkit gibi 
gözükmesin, bu bir gerçek. Fakat, bunun sayesinde, hazır olan malzeme elimizde,  inşallah kitap 
bir an önce basılabilir ve şimdi hala hafızamızda olan konulara, sorulara cevap alabileceğiz. Çok 
teşekkür ederim.

ZEKERİYA KURŞUN
Sayın Profesör David’e biz de çok teşekkür ederiz. Tabi burada salonda bulunan akademisyenler 

kendisini tanır. Gerçekten alanında uzman, tanınmış, çok değerli bir insan. Ama Türkçesine de 
hepimiz hayranız. Gayet güzel bir Türkçe ile bizlerle muhatap oluyor. Bundan dolayı da ayrıca 
teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin dışarıdaki Türkçenin temsilcisi olarak. Sağolsunlar.

Şimdi yine, çok değerli, teşkilat tarihi çalışmaları kendisini tanıtmış olan, değerli hocamız 
Ahmet Nezihi Turan Beyefendi, tüm katılımcılar adına duygularını ifade edecek. Buyurun Hocam.

Prof. Dr. Ahmet Nezihi TURAN
Anadolu Üniversitesi  / TÜRKİYE

Teşekkür ediyorum Zekeriya Hocam. Tabi insan kendisini merkeze alarak düşünüyor. Dolayısıyla, 
ne derece burada bulunanların duygularını da yansıtacağım bilmiyorum, ama tekrar olmak 
pahasına, tabi David Geza’nın adlarını zikrettiği Mehmet Beyin, Sevgi Hanımın, Songül 

hanımın adlarını ben de zikretmeyi ben de planlamıştım. Çok büyük bir hizmet gerçekleştirdiler, 
katalogu neşrederek. Ve diğer neşriyat da bizim için çok büyük zenginlik oldu genç araştırmacılar için. 
Sonra, David Geza’yı nerede göreceksiniz ki bir cennetlikle yan yana oturuyorsunuz. Beş kız sahibi 
olan bir cennetlikle yan yana oturmak harika bir duygu. Kendilerine müteşekkirim. Şimdi buna vesile 
oluyor bu tür toplantılar ve büyük bir organizasyon hakikaten. Böyle bir organizasyonun altından 
kalkabilmek başarısını dolayısıyla da haddim olmayarak takdir, tebrik ve teşekkürlerimi arz etmek 
isterim. Başta genel müdürümüz olmak üzere  ve diğer çalışanlara. Bu diğer çalışanlar bahsi benim 
için önemli. Dolayısıyla üç nokta üzerinde söyleyeceklerimi toparlamaya çalışırken öncelikle onu 
söyleyeyim diye düşünüyorum. 

Kalem diye bir şey var malum bir tabirimiz var tarih terminolojisinde, tercüme kalemi deriz ya. 
Ve kalem dediğimiz zaman da büro gibi anlaşılır ama bu bir okuldur ve okul olma hüviyetine ne kadar 
mühim olduğunu biz tarihle uğraşan kişiler fark ederiz onu da. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 
de ben öyle bir okul olduğunu düşünüyorum. Fakat okul olma özelliğini dışarıdan görmek, müşahede 
etmek zor bir şey. Böyle şikayet etmeyi de seven bir toplumuz ya, ben de dahil olmak üzere, müşteki 
bir üslubumuz vardır. Halbuki, orada ne kadar büyük zorluklar olursa olsun hasbi, samimi, fedakarca 
genç araştırmacılara yardımcı olmaya çalışanlar vardı. Onların adlarını biz unutmuyoruz, yani iyi 
şeyleri unutmamak lazım. Ben de genç bir araştırmacı olarak ilk Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kuyûd-ı Kadime Arşivi’nde çalışmaya başladığımda eğer onlar olmasaydı ben orada nasıl huzurlu 
bir çalışma imkanına sahip olurdum bilmiyorum doğrusunu isterseniz. Ve onlar benimle beraber 
yaşamaya devam edecek kendilerine müteşekkirim şükranlarımı arz ediyorum yıllar sonra. Her yıl arz 
etmeye de devam edeceğim. Şimdi bunun devamı var, arkasından gelenler. Şimdi orada çalışıyorlar ve 
buraya gelen insanlara da samimi, fedakarca hizmet etmeye devam ediyorlar. Şimdi bu çok önemli bir 
şey. Peki, bunu kalem haline getirmek, bunu daha istikrarlı, daha disiplinli hale getirmek, hakikaten 
orayı bir mektebe dönüştürmek nasıl mümkün olabilir bunu düşünme vakti geldi. Bu kadar büyük 
hazırlıkları müteakip katalogları yapılan, çok önemli reformlar geçiren bir kurumdan söz ediyoruz. Bir 
zamanlar hayal gibi olan şeylerin gerçekleştiğine şahidiz çünkü. 

Bilginin demokratikleşmesi diyerek ikinci konuya geçeyim. Dostum Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal 
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tebliğinde anlattığı şey, yani on yıllık bir dönemde gerçekleşen zihniyet değişimiyle beraber bilginin 
demokratikleşmesi denilen şeyin de ne anlama geldiğini artık öğrenmeye başladık biz. Birilerinin 
temellük ettiği, tesahup ettiği bilgi, kaynak her ne ise bu anlayıştan artık kurtulmaya başladık. Vakıflar 
genel Müdürlüğünde çalışan Mevlüt Beyi dinledim ben.  10 milyon sayfanın dijital ortama aktarılması 
ve araştırmacıların bunu artık kullanmaya başladığını söyledi. Bunlar fevkalade haberler. Bu fevkalade 
haberler paralel olarak aynı zamanda bilginin demokratikleşmesi anlamına gelen faaliyetler. Şimdi 
Zekeriya Hocam temas etti. Bir taraftan da bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntılar da panel, sempozyum, 
kongre gibi faaliyetlerde tebliğlere ilişkin sıkıntılarımız. Tebliğin bir işi tebliğ etmek; bulduğu yeni, 
orijinal, farklı bir şeyi tebliğ etmek anlamına geldiğini artık yavaş yavaş öğrenmemiz lazım galiba. 
Dolayısıyla, harc-ı âlem malumun ilamı kabilinden bilgilerle tebliğleri biraz azaltmanın bir yolunu 
bulmamız icap ediyor. Sonra ihtisas komisyonları toplantıları, odaları oluşturarak mesleğinde temayüz 
etmiş ve belirli bir birikime varmış insanları bir araya getirecek, daha uzun konuşmalarla temin 
edecek salonlar, çalışma grupları oluşturmak icap ediyor galiba. Dünyanın dört bir tarafından gelen, 
Türkiye’nin dört bir tarafından gelen arkadaşlarız netice itibariyle. Hocalar, talebeler. Daha fazla 
konuşabilmek için bir sonraki toplantıyı beklemek gerekiyor. O da vakit kaybı oluyor ne yazık ki. 
Geza David ile Hans Georg Majer ile daha uzun konuşabilmek için çareler arıyorum. Bununla ilgili 
sıkıntılar var. Bunları mutlaka aşacağız da. Bunlar dışında imaj her şey deniliyor. Zekeriya Hocamla 
konuşurken kendisi anlattı fakat konferansta fazla bahsetmediği için ondan çalarak söyleyeyim 
bende “bu kongre yapıldı da ne oldu” sorusuna cevabımız ne olabilir. Bir kere galiba öncelikle imajı 
oldu. Yani Bakan Beyin gelmesi, teşrif etmesi, Başbakan Yardımcısının, Genel Müdürün gelmesi, 
teşrif etmesi. Onların konuşmalar yapması, bunların medyada duyurulması. Dolayısıyla, böylelikle 
daha çok sayıda insanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinden haberdar olmaları açısından 
önemli. İkincisi herkes çalıştığı yerde, kurumda o kurumun ne anlama geldiğine ilişkin giderek sürekli 
aynı çalışma ortamından kaynaklanan galiba bir bilinç kaybına uğruyor. Zannediyorum Zekeriya 
Hocamın söylediği şeyi tekrar etmek anlamında söylediğim anlam budur.  Artık, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü personeli nerede çalıştığının daha çok farkında yani. Onlar ne kadar büyük bir iş 
yaptıklarını bu Kongre vesilesiyle bir kez daha fark ettiler. Bizler için ne kadar önemli olduklarını. 
Olmazsa olmaz olduklarını. Bizden sonrakiler için, genç araştırmacılar için ne kadar fevkalade, 
stratejik bir mevkide çalıştıklarını fark etmiş oldular. Bu bile kendi başına çok büyük bir önem taşıyor.

Üçüncü konu başlığı olarak ihtisaslaşma bahsinde söylemek istediğim şey şu: Enderun sınıfları 
var malumunuz. Altı sınıftan oluşuyor. Sultan IV. Murad zamanında tekemmül eden seferli odası diye 
bir odadan bahsediyoruz. Burada büyük sanatkarlar yetişiyor. Orada nakkaşhane diye bir kısım var. 
Bir şeyi anlatma çabasında olduğum için örnek veriyorum. Nakkaşhane kısmında birisi at çiziyor, 
birisi ağaç çiziyor, birisi insan resmi çiziyor, birisi bir sur yani yapıya ilişkin bir şey çiziyor ve oradan 
bir resim doğuyor. o Nakkaşhanedeki her bir mütehassıs, Enderun subayı olan bu büyük sanatkarlar 
sonunda muhteşem minyatürler meydana getiriyorlar. Muhteşem kitap ciltleri, sırtları meydana 
getiriyorlar. Bunların her birinin yaptıklarını, ne kadar büyük bir ciddiyetle, titizlikle yaptıklarını 
zaman zaman hatırlamak lazım. Ve bu ciddiyet ve nitelik artışını emsal almanın yollarını da bulmak 
lazım. Bu kalemle, işte o nakkaşhane örneğinde olduğu gibi, bu tür örneklerle birleştirerek bizim 
kendimize ait potansiyeli biraz daha açığa çıkarabilecek yolları araştırmamız gerekiyor. Benim bu 
kongre vesilesiyle fark ettiğim şeylerden bir tanesi de bu oldu. Şimdi adını zikredeyim, lütfen kimse 
başka bir anlam çıkarmaya kalkmasın, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi edebiyatçımız Orhan Pamuk 
“Benim Adım Kırmızı” adlı eserinde bunu anlatıyordu. Az önce anlattığım nakkaşhanede anlattığı şey 
bu. Birinin adı kırmızı, birinin adı yeşil, birinin adı mavi. Renkleri var. Her birinin ihtisas alanına giren 
çizim, şekil, şema var. Ve bu insanları bir araya getirdiğinizde buradan çok büyük bir enerji doğuyor. 
Hem bilimsel anlamda hem sanat anlamında büyük bir enerji doğuyor. Bu doğan enerjiye de medeniyet 
deniliyor. Bu medeniyet tecrübesini yaşamış, sonrada tevarüs etmiş bir toplumun fertleri olarak ve bu 

toplumun tarihine ilgi duyan insanlarını da içine alacak biçimde bizim, bu kabil faaliyetlerde daha bir 
geniş ufukla meseleye yaklaşmamızın çok daha manidar sonuçlar ortaya çıkaracağını düşünüyorum. 
Doğrusunu isterseniz bunlar kendi kanaatlerim olmaktan ibaret olmadığı için biraz rahat söylüyorum. 
Toplantı aralarında arkadaşlarla konuşurken, kendi müşahedelerimizi paylaşırken söylediğimiz şeylerdi 
bunlar. Dolayısıyla, sadece benim kanaatim olarak almamanızı istirham ediyorum. Başka anlamlar 
çıkarmayacak şekilde derdimi ifade etmek için elimden geleni yaptığıma inanmanızı istiyorum. Bana 
bu söz hakkı tanındığı için şükranlarımı, minnetlerimi ifade ediyorum. Çok teşekkür ederim.

ZEKERİYA KURŞUN
Ahmet Bey’e ben de çok teşekkür ediyorum. Tabi gönül ister ki, biz bu kongreyi bugünden 

başlayarak yeniden iade edelim. Ama bu mümkün değil. Fakat, Ahmet Bey ile dışarıda konuştuğumuz 
ve üzerinde durduğumuz hususu tekrar hatırlatarak Sayın Genel Müdürü kutlamak istiyorum. Herhalde 
bundan daha iyi bir hizmet içi eğitim yapamazdınız. Sizin kahramanlarınız buradaydı. Onların her 
biri geleceğe büyük bir tarih bırakacak. Bundan dolayı sizin şahsınızda onları da kutluyorum. Biz 
yaptığınız bu faaliyeti gerçekten çok önemsiyoruz. Akademik eksikler varsa, akademisyenlere bunları 
düzeltmesi için de herhalde onlara bir zaman tanımak gerekiyor. Fazla zamanınız kalmadı, fakat 
kayıtlara geçilmesini istediğiniz, burada söylenmeyen bir teklif varsa değerli katılımcılarımızdan 
alabiliriz. Teklif mahiyetinde, sonuç bildirgesine girebilecek bir önerisi olan var mı efendim.

ARİF DELİKANLI 
Harita ve kadastro mühendisiyim. Arkadaşlarımızla birlikte 3-5 yıldır üzerinde çalıştığımız bir 

konu var. Kongre ile de yakından ilgili. Kültürel arşiv meselesi ile, toplumun kültürü meselesi ile. O 
da, tapu kayıtlarının, kadastronun tarih içerisinde ürettiklerinin bir müzede sergilenmesi. Bu konular 
bir ulusal müzede toplanabilirse, burası bir bilim merkezi gibi de çalıştırılmak suretiyle bütün dünyaya, 
bütün insanlığa ve bizim ülkemize çok fayda getireceğine inanıyorum. 

ZEKERİYA KURŞUN
Teşekkür ederiz. Teklifiniz kayda geçmiştir. 

MUSTAFA HAKKI ERTAN
Tüm katılımcılara ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Acizane bir önerim olacak. 

Bugünkü bu kongrenin birincisi olmuş olmasını ve beş yılda bir bu muhteşem ve güzel kongrenin 
tekrarlanmasını teklif ediyorum.

 ZEKERİYA KURŞUN
Çok teşekkür ederiz. Küçük bir parantez açmak istiyorum. Genel Müdürümüz beş yıl sonra 

bundan daha büyük işler yapmak isteyebilir. Bu yüzden daha önce yapmalı bu işi. 
Görülen o ki, burada sunulanlar, anlatılanlar teklifler için de yeterli görülmüştür. Zaten yayınlanacak 

kitabın içerisinde de bu teklifler yer alacaktır. Öyle zannediyoruz ki, Türkiye’ye ve dünyaya daha iyi 
bir gelecek bırakmış olacağız bu çalışmalarla. Bu vesile ile tekrar bütün akademisyenler adına Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürümüze şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyorum.
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BASINDA KONGRE
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KUZEY EKSPRES
GAZETESİ
22.11.2012

BİZİM ANADOLU
GAZETESİ
24.11.2012
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VANGÖLÜ EKSPRES
GAZETESİ
22.11.2012

BUGÜN GAZETESİ
22.11.2012
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EMLAK KULİSİ
GAZETESİ
22.11.2012

HABER 3 
21.11.2012
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STAR HABER
22.11.2012

SHOW HABER
21.11.2012
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KIRMIZI BEYAZ
GAZETESİ
23.11.2012

SONSÖZ
GAZETESİ
23.11.2012
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YENİ AKİT
GAZETESİ
22.11.2012

GÜNE BAKIŞ 
GAZETESİ
22.11.2012
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GAZETE 5
21.11.2012

MEMURLAR BİZ
21.11.2012
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STAR HABER
22.11.2012

DENİZLİ
29.11.2012
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İstanbulda keçirilən  «Osmanlı coğrafiyası mədəni arxiv mirası və qeydiyyat arxivlərinin 
rolu» Beynəlxalq Konqresə «Azərbaycanda mülkiyyəti hüquqlarının qeydiyyatı 
tarixindən»  məruzəsinə görə biz də dəvət almışdıq. Konqresin açıılışı «Cəvahir» otelinin 
əzəmətli Konqress salonunda keçirildi.  
Açılışda Türkiyə Baş nazirinin müavini Bülənd Arınc, Türkiyə Cümhuriyyəti çevrə 
və şəhərçilik naziri Ərdoğan Bayraktar, tapu və kadastro genel müdiri Davud Güney, 
mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı və kadastr sahəsində elmi araşdırmalar aparan 
Türkiyənin görkəmli elm adamları, vaxtilə Osmanlı corafiyasında olmuş, bu gün isə öz 
müstəqil dövlətlərini qurmuş 30 ölkədən gəlmiş dəvətlilər var idi.
İstiqlal marşının səsləndirilməsindən sonra  Baş nazirin müavini Bülənd Arınc, çevrə 
və şəhərçilik naziri Ərdoğan Bayraktar, tapu və kadastro genel müdiri Davud Güney 
çıxış etdilər. Türkiyənin Baş naziri, hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Konqresə təbrik 
məktubu oxundu. Təbrik məktubundakı bir məqam olduqca mütəəssir edici idi və arxiv 
işinin, onun dəyərinin qiymətini olduqca dəqiq verirdi. Bu fikir Konqres iştirakçılarının 
xatirəsindən yəqin ki, heç zaman silinməyəcəkdir. Təbrikdə deyilirdi ki, «insanlar da, 
dövlətlər də ağaclar kimi kökləri ilə yaşayırlar»…
Osmanlı dövləti 600 yüz il müddətində dünyanın çox böyük və önəmli bir coğrafiyasında öz 
hakimiyyətini qurmuşdur. Bu torpaqlar fəth edildikdən sonra orada mövcud olan şəhərlər, 

Tarixi konqres – İstanbul təəssüratları - FOTOLAR

07.01.2013, 11:52

İstanbulda keçirilən «Osmanlı coğrafiyası mədəni arxiv mirası və qeydiyyat 
arxivlərinin rolu» Beynəlxalq Konqresə «Azərbaycanda mülkiyyəti hüquqlarının 
qeydiyyatı tarixindən» məruzəsinə görə biz də dəvət almışdıq. Konqresin açıılışı 
«Cəvahir» otelinin əzəmətli Konqress salonunda keçirildi.
Açılışda Türkiyə Baş nazirinin müavini Bülənd Arınc, Türkiyə Cümhuriyyəti çevrə 
və şəhərçilik naziri Ərdoğan Bayraktar, tapu və kadastro genel müdiri Davud 
Güney, mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı və kadastr sahəsində elmi araşdırmalar 
aparan Türkiyənin görkəmli elm adamları, vaxtilə Osmanlı corafiyasında olmuş, bu 
gün isə öz müstəqil dövlətlərini qurmuş 30 ölkədən gəlmiş dəvətlilər var idi.

İstiqlal marşının səsləndirilməsindən sonra Baş nazirin müavini Bülənd Arınc, 
çevrə və şəhərçilik naziri Ərdoğan Bayraktar, tapu və kadastro genel müdiri Davud 
Güney çıxış etdilər. Türkiyənin Baş naziri, hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
Konqresə təbrik məktubu oxundu. Təbrik məktubundakı bir məqam olduqca 
mütəəssir edici idi və arxiv işinin, onun dəyərinin qiymətini olduqca dəqiq verirdi. 
Bu fikir Konqres iştirakçılarının xatirəsindən yəqin ki, heç zaman silinməyəcəkdir. 
Təbrikdə deyilirdi ki, «insanlar da, dövlətlər də ağaclar kimi kökləri ilə 
yaşayırlar»…

Osmanlı dövləti 600 yüz il müddətində dünyanın çox böyük və önəmli bir 

qəsəbələr, ən kiçik kəndlər belə kameral uçota alınmış, torpaqlar, onların növləri və kimə 
məxsusluğu, ailə başçıları və ailə üzvləri, daşınmaz əmlaklar qeydiyyata alınmışdır. Qeyd 
etmək lazımdır ki, bu qeydlər 3 növdən ibarət təhrir dəftərlərində qeydiyyata alınmış, 
dövlətin ən ali möhürləri ilə möhürlənərək dövlət xəzinəsi statusunda saxlanılmışdır.
Təhrir dəftərləri müfəssəl dəftərlər, icmal və evkaf dəftərlərindən ibarət olmuşdur. Təhrir 
dəftərlərində digər qeydlərlə bərabər torpağa mülkiyyət hüququ, torpaq üzərindəki 
məhdudiyyətlər, torpaq sahələrinin növləri və ölçüləri də öz əksini tapmışdır. Təhrir 
dəftərlərində fəth edilən ölkənin sərhədləri hüdudunda yaşayan əhali, onların mal-mül-
kü qeydiyyata alınaraq vergi mənbələri sayılırdı. Dəftərlərdə dövlət idarəetməsinə, ordu 
quruculuğuna, əhali və onun sosial təbəqələrinin etnik və dini mənsubiyyətləri də öz 
əksini tapırdı. Müəyyən bir coğrafiyada əhalinin artıb- azalması, indiki anlayışla ifadə 
etsək, demoqrafiyası, yeni kənd və şəhərlərin yaranması, qeydiyyata alınmış mülkiyyətdə 
baş verən dəyişikliklər öz əksini tapır. 3 növdən ibarət olan təhrir dəftərlərində əhalinin 
məşğulluq dərəcəsi, hətta məşğul olduqları fəaliyyət növləri göstərilirdi. Bəzən bir bölgənin 
və yaxud vilayətin təhrir dəftərini tərtib etmək üçün bir neçə il gərək olurdu. Dəftərlərdə 
fəth edilmiş ölkələrin iqtisadi, ticari, əmlak məsələləri tam öz əksini tapırdı. Əhalinin 
etnik və dini mənsubluğu, şəhərlərdə, qəsəbələrdə və kəndlərdə eyni dəqiqliklə qeydə 
alınırdı. Təhrir dəftərlərində qadınlar və həddi-buluğa çatmamış körpələr qeyd edilmirdi. 
Təhrir dəftərlərində müəyyən zaman kəsiyində, müəyyən torpaq sahəsində mövcud olan 
bitki örtüyü, meşələr, göllər, bataqlıqlar, təbii-fiziki coğrafiyaya aid məlumatlar, onların 
mənsubluğu göstərilirdi.
Müfəssəl dəftərlər əyalət və kəndlər üzrə tərtib edilirdi və hər vilayət üzrə mövcud olan  
qanunnamələr burada mütləq öz əksini tapırdı. Bu dəftərlər iki nüsxədən ibarət olaraq 
hazırlanırdı. Bir nüsxə mərkəzi Dəftərxanaya göndərilir, bir nüsxəsi isə aid olduğu əyalət 
mərkəzində saxlanırdı. İcmal dəftərlərin hazırlanması üçün müfəssəl dəftərlər əsas götürül-
ürdü. Evkaf dəftərlərində isə müxtəlif əmlak növləri əyalətlər və qəzalar üzrə qeyd edil-
irdi. Söhbət açdığımız dəftərlərin bir qismi bu gün Tapu və Kadastro Genel müdirlüyünün 
Ankaradakı arxivlərində qorunub saxlanılır, restavrasiya edilir və elektron arxivə çevrilir. 
Bir qismi isə Osmanlı dövlətinin hökm sürdüyü, bu gun isə öz müstəqilliyini qazanmış 
30-dan çox dövlətin dövlət arxivlərində qorunub saxlanılır. 
Misir dövlət arxivinin nümayəndəsinin etdiyi məruzəyə görə, təkcə Misir dövlət arxivində 
bu gün 5 milyona yaxın belə arxiv sənədləri var. Tapu və Kadastro Genel müdirlüyü bu 
böyük arxiv xəzinəsindən daha asan, mükəmməl və elmi cəhətdən əsaslandırılmış şəkildə 
istifadə edilə bilmək üçün çox böyük zəhmət bahasına həmin sənədlərin 600 yüz səhifəyə 
yaxın, çox nəfis şəkildə tərtib olunmuş bir kataloqunu kitğab şəklində çap edərək Konqres 
iştirakçılarına, elm adamlarına və araşdırmaçılara paylamışdı. 
Kataloqun giriş hissəsində çevrə və şəhərçilik naziri Ərdoğan Bayraktar yazır: «Arxivlər 
mühafizə etdikləri bilgi və bəlgələrdə keçmişi aydınlatmanın yanı sıra, varlığı davam 
etdirən dövlətlərin işləyiş və birinmənlərinin gerektiyində istifadə edilmək üzrə sax-
layaraq bu gunu və gələcəyi təminatı altına alan dövlətin və millətin ən önəmli hafizə 
mərkəzləridir». 
Tapu və kadastro genel müdiri Davud Güney yazır ki, «Kuuydi-i Kadime arxivində 
mühafizə edilən bu dəftər və mənbələr Osmanlı əsgəri, siyasi, iqtisadi, hüquqi, coğrafi, 
sosial və mədəni tarixini ortaya qoymaqla yalnız ölkəmizin tarixi üçün deyil Osmanlıdan 
ayrılaraq bağımsız olan 30-a yaxın ölkənin də milli tarixlərini ortaya çıxaracaq qeydləri 
ehtiva etməsi baxımından böyük önəmi olan bir işdir». 
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Dəftərxana Osmanlı dövlətində bürokrativ dövlət qurluşunun 3 əsas istiqamətlərindən 
biri olduğu üçün çalışan personalın seçilməsinə və xüsusi diqqət yetirilmişdir. Bu şəxslər 
dövlətə sadiqlik bilimlilik, məşğul olduqları sahədə mövcud olan qanunları və təlimatları 
son dərəcə mükəmməl bilmə qabliyyətlərinə və gözəl xətlərinə görə seçilirdilər. XVI  yüz 
ildən başlayaraq əvvəl 15 işçidən ibarət olan Dəftərxana 1577-1578-ci illərdə 40, XVII 
yüz ilin əvvəllərində 95-100 sonralar isə daha çox işçi ilə fəaliyyət göstərib. 
Bu gün Türkiyə Cumhiriyyətində əmlak qeydiyyatı və kadastr işlərini həyata keçirən, 
Osmanlı dönəmində Dəftərxana adlanan bu quruluşun hüquqi varisi olan Tapu və Kadas-
tro Genel müdirliyi sistemində  22 vilayət bölgə müdirliyində  18 min işçi çalışır. 600 yüz 
il Osmanlı coğrafiyasında yerləşən, sonralar öz müstəqil dövlətlərini quran 30-dan çox 
dövlətin nümayəndəsinin qatıldığı «Osmanlı cöğrafiyasının mədəni arxiv miraslarının 
tarixi rolu» adlı Beynəlxalq Konqresin İstanbul şəhərində keçirilməsində də bir tarixi 
simvolizim var idi. 600 il ərzində bu böyük və gözəl şəhər Osmanlı dövlətinin paytaxtı 
rolunu oynayıb.

Gülhüseyn Kazımov
Cavid Qasımov

OSMANLI COĞRAFYASI KÜLTÜREL ARŞIV MIRASININ YÖNETIMI VE TAPU 
ARŞIVLERININ ROLÜ ULUSLARARASI KONGRESI’NIN ARDINDAN*

        

Prof. Dr. Yılmaz KURT

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Osmanlı 
Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslar arası Kongresi” 21- 23 
Kasım 2012 tarihleri arasında İstanbul’da Grand Cevahir Hotel salonlarında büyük bir katılımla başarı ile 
tamamlandı.

Kongre merkezi olarak İstanbul’un seçilmesi ayrı bir anlam taşımaktaydı. Bu kongre 3 kıtada 26 
ayrı devleti kapsayan Osmanlı topraklarından gelen bilim insanlarını Osmanlı’nın başkentinde birleştirmiş 
ve onlara bu tarihi kenti görme imkânı vermiş oluyordu. İstanbul’un kongre merkezi olarak tercih edilişi 
böylece tarih açısından da bir anlam kazanmış olmaktaydı.

Bu Kongre’de gördüğümüz önemli yeniliklerden birisi de Kongre öncesi yapılan başarılı tanıtım 
çalışmaları idi. Son 10 yılda çok başarılı bir grafik çizmiş olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan 
Bayraktar, Kongre’yi tanıtmak üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığı’nda bir 
kokteyl vererek medya mensuplarına amaçlarını anlattı. Toplantı’ya Ankara’nın değişik üniversitelerinden 
20 kadar Tarihçi  ve Arşivci akademisyenin katılarak bilimsel konularda açıklamalar yapmaları yararlı oldu. 
Ankara’da birçok köprü ve kavşakta Kongre afişleri ve ilanları yer aldı. Kongre öncesi yapılan tanıtım 
çalışmaları tek kelime ile örnek bir çalışma idi.

Kongrenin açılışına 2.000 kişilik yetmedi ve birçok kişi dışarıya aktarılan ses ve görüntü ile açılışı 
izleme imkânı buldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davud Güney, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç açılış konuşmalarını yaptılar. Kuyûd-ı Kadime Arşiv Belge 
Tabloları ve Kadastro Aletleri Sergisi’nin açılış töreni yapıldı. Açılış Konferansı’nı yapacak olan Prof. Dr. 
Halil İnalcık rahatsızlığı sebebiyle toplantıya katılamadığı için video konferans ile dinleyicilere hitap etti. 
Halil Hoca’nın yerine “Tapu ve Kadastro Arşivlerinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi” konusunda 
bilgi vermek görevi de bu fakîre verildi. 
* Bu yazı OTAM, SAYI 31, YIL 2012, s 259-266’dan alınmıştır.
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Kongre açılış oturumundan sonra çalışmalarını iki ayrı salonda sürdürdü. Yapılan planlamaya göre 
tarihçiler bir salonda, kütüphane ve arşivciler diğer salonda tebliğlerini sundular. 

Günün ilk oturumu A Salonunda Prof. Dr. Mehmet İpşirli başkanlığında idi. İlk konuşmacı olan Prof. 
Dr. Ahmet Akgündüz’ün konuşması ilgi ile dinlenildi. Akgündüz, en büyük hizmeti olarak gördüğümüz 
Osmanlı Kanunnameleri hakkında bilgi sundu. Güler Yarcı, Abdulmecit Mutaf- Şenol Çelik’in ortak bildi-
risinden sonra Tapu Kadastro uzmanlarından genç araştırmacı Murat Alandağlı Kuyûd-ı kadime arşiv bel-
gelerine göre  Osmanlı İmparatorluğunda yabancıların mülk edinmeleri konusunda ilginç bilgiler verdi. 
Oturumdan sonra gerçekleştirilen 15 dakikalık soru cevap kısmı güzel tartışmalara yol açtı ve oturuma ayrı 
bir renk kattı. Mardin’deki Şemsîler’in Osmanlı dönemindeki hukukî durumları ve Osmanlı’nın hoşgörü 
anlayışı tartışmaların ana öbeği oldu. Dinleyicilerin ilgisi ise tek kelime ile muhteşemdi. Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü ülke çapında bütün Tapu Müdürlerini, Kadastro Müdürlerini ve Bölge Müdürlerini sefer-
ber etmişti. Doğrusu bu davetlilerin ilgisinin akademisyenlerin ilgisinden hiç de az olmadığını teslim etmek 
zorundayım. Bu kongre onlar için de gerçek bir hizmet içi eğitim semineri oldu ve amacına her bakımdan 
ulaştı. 

Tebliğlerin aynı anda farklı salonda yapılması ne kadar tenkit edilse de kabul edilmesi gereken bir 
zorunluluk da aynı zamanda. Aksi taktirde Kongreleri 5-6 günde bitirmek mümkün olmayacağından bu 
kusuru bile bile kabul etmek zorunda kalıyoruz. Oturumların tarih ve arşiv bazında ele alınması doğru bir 
karardı. Ben ilgi alanım dolayısıyla tarih tebliğlerini dinlemek zorundaydım. Ancak programdan diğer sa-
londa da çok önemli tebliğlerin sunulduğunu biliyor ve kayıplarımı en aza indirmeye çalışıyordum. Buna 
rağmen DTCF Öğretim Üyelerinden Sayın Prof. Dr. Sekine Karakaş’ı,  Doç. Dr. Fatih Rugancı’yı ve  Doç. 
Dr. Hakan Anameriç’i dinleyemediğim için gerçekten üzüntü duydum. 

Birinci gün yine büyük salonda Saat 17.15’de  Osmanlı Coğrafyası Bölgesel Araştırma ve İşbirliği 
Paneli gerçekleştirildi.  Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’un yönettiği panelde Tunuslu Prof. Dr. Abdulcelil Tem-
imi, Dr. Halit Eren, Recep Zogo- Bahattin Demirelli ve Nazım Siyavuşoğlu tebliğ sundular. Burada Sayın 
Temimi’nin konuşmaları yankı uyandırdı. Bu şekilde Kongre içerisinde farklı etkinliklerin yer almış olması 
da değişik bir yaklaşım oldu.

A Salonunda günün ikinci oturumu daha çok  toprak ve mülkiyet konularına ayrılmıştı. Prof. Dr. 
Zekeriya Kurşun tarafından yönetilen oturumda ilk konuşmacı olan Prof. DR. Yılmaz Kurt, Yahudiler-
in 1882- 1908 arasında Filistin’de binlerce dönümlük arazileri ne yollarla satın aldıklarını ve bunun dış 
bağlantılarını anlattı. Musa (Moşe) Sürsak Efendi’nin 50.000 dönüm araziyi bir Alman Yahudisi’ne satma 
çabaları arşiv belgeleri ışığında ortaya konuldu.  Prof. Dr. Rihard Saumerez ve Prof. Dr. Khurram Qadir’in 
İngilizce tebliğleri başarılı bir şekilde anında Türkçeye aktarılarak kulaklıklar yardımıyla dinleyicilere 
sunuldu. Doç. Dr. Sinan Marufoğlu, “XIX. Yüzyılda Irak Vilayetlerinde Toprak Düzeni, Tapu ve Mülkiyet 
Sorunları” konusunda  güzel bir tebliğ sundu. Yrd. Doç. Dr. Belkıs Konan ise güzel bir hitabet örneği ver-
erek Osmanlılarda yabancıların taşınmaz mülkiyeti edinme hakkı konusunu aydınlattı. 

Yurt dışından gelen katılımcılar daha çok Osmanlı döneminde kendi ülkelerinde yapılan uygulamaları 
veya o döneme ait arşiv belgelerini konu aldılar. Prof. Dr. Hans Georg Majer, Münih koleksiyonlarındaki 
Osmanlı belgeleri konusunda İngilizce güzel bir tebliğ sundu. Oturumdan sonra Sayın Majer’le 
görüştüğümüzde Türkçe pratiğinin daha da artmış olduğunu gördük ve bu konudaki memnuniyetimizi 
kendilerine ilettik.  Perşembe günü ikinci oturumda Romanyalı tarihçi Prof. Dr. Mihail Maxim konuştu. 
Artık bir Türk kadar rahat konuşabilen Maxim bizlere Romanya Tarihi açısından Osmanlı Tahrir Defterl-
erinin önemini anlattı. Kıymetli kardeşimiz Dr. Aladin Husic’in konuşması ise kendi uzmanlık alanı olan 
Bosna tarihi açısından Tahrir Defterlerinin önemi hakkında idi. 

Perşembe öğleden sonraki ilk oturumu Erciyes Üniversitesi’nden genç tarihçimiz Prof. Dr. Meh-
met İnbaşı yönetti. İlk konuşmacı olan Prof. Dr. İsmail Erünsal, “Sosyal ve İktisadî Tarihimize Kaynak 
Olarak Sahhaf Terekeleri” konusunda ilginç bir tebliğ sundu. Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Me-
hmet Seyitdanlıoğlu ise  Meclis-i Vala Defterleri konusunda bizleri aydınlattı. Doç. Dr. Orlin Sabev’in 

konuşması Tereke Kayıtlarının Osmanlı Toplumsal Tarihi için önemi konusundaydı ve faydalı bir konuşma 
oldu. Macaristan’dan gelen Nandor Erik Kovacs, yıllardır üzerinde çalışmakta olduğu 17. Yüzyıl Şikâyet 
Defterleri konusunda güzel Türkçesi ile başarılı bir tebliğ sundu.  Saat 15.30’da başlayan VIII. Oturumu 
izleme imkânım olmadı. Prof. Dr. Numan Aruç tarafından yönetilen bu oturumda Prof. Dr. Dragi Gjorgiev, 
Prof. Dr. Natalya Kalasnikova, Ar. Gör. Hacer Topaktaş, Refike Sülçevsi bildirilerini sundular. 

Prof. Dr. Mehmet İpşirli’nin sunacağı “Defter-i Hakani Emini Ayn Ali Efendi’nin Osmanlı Arazi Sis-
teminin Düzenlenmesindeki Katkıları Üzerine Gözlemler” konulu tebliği son yıllardaki Ayn Ali Efendi 
çalışmalarım sebebiyle dinlemek istediğim tebliğlerden birisi idi. Ancak Sayın İbşirli aynı saate rastlayan 
bir  “Doçentlik Jürisi” sebebiyle bu tebliğini sunamadı. Umarım tebliğler basıldığında okumak imkânına 
kavuşuruz. Japon Akademisyenlerden Prof. Dr. Nubuo Misawa uzun yıllar İstanbul’da kalmış. İstanbul 
Türkçesi ile sunduğu tebliğinde bizlere XVI. Yüzyılda Malatya Sancağındaki toprak düzeni konusunu 
Osmanlı İdari Genişlemesi bağlamında ele alarak değerlendirdi. Doç. Dr. Temel Öztürk bizleri Trabzon’a 
götürdü ve Trabzon Kadı Sicillerinde yer alan 1725- 1745 yılları arasında tutulmuş timar kayıtlarını anlattı. 
DTCF’den Yrd. Doç. Dr. Abdullatif Armağan ise doktora çalışmaları sebebiyle yakından tanıdığı Teke 
Sancağı’nda sancak gelirlerinin timar sistemi içerisindeki dağılımı konusunda dinleyicilerine önemli bilg-
iler aktardı. 

22 Kasım Perşembe günü B Salonda gerçekleştirilen XI. Oturum’da ana konu Tahrir Defterleri idi. 
Önce Prof. Dr. Mehmet İnbaşı bizlere  Tapu ve Kadastro Arşivi’nde yer alan 190 numaralı Üsküp Mufassal 
Tahrir Defteri’nin tanıtımını ve değerlendirmesini yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Doç. Dr. Hatice Oruç, 
H. 1154 tarihli Semendire Sancağı Tahrir Defteri konusunda ilginç bilgiler sundu ve nüfussuz köyler ko-
nusuna dikkat çekti. Arnavutluk’tan gelen Doç. Dr. Dritan Egro, Yüksek Lisansını ve Doktorasını Ankara 
Üniversitesinde tamamlamış ve arşiv diline mükemmel vakıf olan bir araştırmacı olarak  Osmanlı Kanun-
nameleri ve İşkodra bölgesine ilişkin önemli bilgiler sundu. Saraybosna Şarkıyat Enstitüsü Müdürü olan 
Dr. Behije Zlatar dostumuz da Tapu ve Kadastro Arşivi’nde yer alan 1604 tarihli Bosna Mufassal Tahrir 
Defteri’nin Bosna Tarihi için önemine ilişkin güzel bir bildiriyi Türkçe olarak sundu. Birbirini tamamlayan 
bu 4 bildiri de dinleyicilerden büyük ilgi gördü ve Kongrenin en güzel oturumlarından birisi oldu. 

Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal’ın tebliği ise Kongre’nin en çok yankı 
uyandıran tebliğlerinden birisi oldu. “Türkiye’de Demokrasi, Bilim ve Kültür Alanındaki Zihniyet Değişimi 
ve Türk Arşivciliğine Yansımaları”  başlığını taşıyan konuşmasında Sayın Ünal önce Türkiye’deki Demokra-
si  anlayışındaki gelişmeyi gözler önüne serdi. Sonra aşırı devletçiliğin her şeye müdahalesinden arşivlerin 
ve arşivciliğimizin aldığı yaraya parmak bastı. Dünya arşivlerinden ve bizdeki arşivlerden örnekler verdi 
ve kapalı koleksiyonların bir an önce açılmasını talep etti. Saat 15.30’da başlayan XIII. Oturumda ilk 
konuşmacı olan  Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğru son yıllarda yoğun bir şekilde 
çalıştığı Kıbrıs konusunda tebliğ sundu. Tebliğinin konusu Avdim Nahiyesi idi. Tablo ve grafiklerle Av-
dim Nahiyesinin Kıbrıs Eyaleti içerisindeki konumunu dinleyicilerine başarılı bir şekilde sundu. Balıkesir 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kenan Ziya Taş ise Doktora çalışma alanı olan Bolu Sancağı üzerine Tahrir 
Defterleri esas alınarak yapılmış olan inceleme ve değerlendirmeler üzerinde durdu. Azerbaycan’dan katılan 
genç tarihçi Doç. Dr. Cavid Kasımov’un çalışması ise Revan ve Nahcivan’ın etnik yapısı için Mufassal 
Defterlerin önemi konusundaydı. Azerbaycan Türklerinin Karabağ konusundaki en büyük dayanakları olan 
bu arşiv kayıtlarının uluslar arası kongrede dile getirilmiş olması oldukça anlamlı oldu.

Gazi Üniversitesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Refet Yinanç’ın yönettiği günün son oturu-
munda en dikkat çeken konuşma Kilis 4 Aralık Üniversitesi’nden Doç. Dr. Metin Akis’in Kilis Sancağında 
Vakıflar ve gelir kaynakları üzerine yapmış olduğu konuşma idi. Bulgaristan’dan Stefan Dimitrov 
Edirne’deki Yahudiler hakkında Tapu Tahrir Defterlerine dayalı olarak bilgi sundu. İstanbul’dan katılan 
Mehmet Cemal Öztürk’ün tebliği, Beykoz’da bulunan Hafız Mehmed Efendi Dergahı hakkında arşiv 
kaynaklarına dayalı özel bir çalışma idi. Sadık Müfit Bilge’nin sunduğu “XV- XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı 
Devleti’de Vergi Muafiyeti” başlıklı tebliğ ise gerek zaman bakımından, gerek konu genişliği bakımından 
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bir tebliğ için uygun değildi. 
Kongrenin son günü A Salonundaki ilk oturumu Prof. Dr. İdris Bostan yönetti. Konuşmacılar listesinde 

ismini görmekle sevindiğimiz Prof. Dr. Pal Fodor, görevi dolayısıyla Kongreye maalesef katılamamıştı.  
Macaristan’ın Eötvös Lorand Üniversitesi Türkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Geza David Macaristan’la 
ilgili timar ruznamçe defterlerinin önemi hakkında güzel bir tebliğ sundu. Doç. Dr. Erhan Afyoncu’nun 
konusu da timar ruznamçe defterleri üzerine idi ve ilgi ile takip edildi. Afyoncu’nun yeni hazırlanan Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi Katoloğu hakkındaki eleştirisi ise bazı defterler-
in numaralarının değiştirilmesi hakkında idi. Tartışmalar bölümünde Afyoncu’nun bu eleştirilerini kitabı 
hazırlayanlardan Sevgi Işık cevaplandırdı: Tasnif sırasında bazı defterlerin yanlış tasnif edildiği görülmüş 
ve bunların kendi defter grupları içerisinde görünebilmesi için bu değişiklik zorunlu olarak yapılmıştı. Daha 
sonra Sayın Afyoncu bu tenkitlerini yapmış olduğu TV programında da tekrarladığından verilen cevabın 
kendisini pek tatmin etmediği anlaşılmaktaydı. Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emine Erdoğan Özünlü de 
timar ruznamçe defterlerinin askeri tarih araştırmaları bakımından önemi üzerinde durdu. Böylece birbirini 
tamamlayan üç ayrı tebliğ ile güzel bir oturum oldu. Prof. Dr. İlber Ortaylı yapmış olduğu katkılarla oturu-
ma ayrı bir renk kattı. Tartışma kısmındaki ana konulardan birisi de Sayın Afyoncu tarafından ortaya atılan 
bir konu da Ayn Ali Efendi Risalesi’nin bir an önce yayınlanmasının gerekliliği idi. Sayın Ortaylı da bu tür 
yaygın el yazmalarında bütün nüshaların toplanmasının mümkün olamayacağını bildirdi. Böylece 10 yıldır 
elimizde dolaşan Ayn Ali Efendi Risalesi’ni yayınlamak farz-ı kifâye olmaktan çıktı ve farz-ı ‛ayn oldu.

Doç. Dr. Hatice Oruç tarafından yönetilen günün ikinci oturumu daha çok arşivlerle ilgiliydi. Arşivlerin 
dijital ortama aktarılması ile ilgili oldukça teknik bildiriler dinledik. Ulusal Bilgi Merkezi Kurulması önerisi 
ise sanırım Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün yıllardır yapmaya çalıştığı şey. Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Arşivi’nden Mevlüt Çam’ın aktardığı bilgiler yılların arşiv tecrübesinin 15 dakikaya sığdırılması anlamına 
gelmekteydi. Aynı saatlerde diğer salondaki tebliğler de genel olarak bu konularda ve bu ağırlıkta idi. 

Cuma günü öğleden sonra kapanış oturumu ve ödül törenleri gerçekleştirildi. Kapanış oturumunda 
Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal, Prof. Dr. Ahmet Nezihi Turan, Prof. Dr. Geza David ve Prof. Dr. Zekeriya 
Kurşun konuştular. Ortak değerlendirme baştan sona başarılı bir Kongre gerçekleştirildiği yönünde idi. 
Özellikle Sayın Turan’ın Kongre’nin isimsiz kahramanlarını öne çıkarması büyük alkış aldı. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, katılımcılara, dinleyicilere, Kongre sekreteryasına 
ayrı ayrı teşekkür etti. Bundan sonraki Kongre’nin ışıklarını yaktı ve sıra ödül törenine geldi. Kongrenin 
Onursal Başkanı Prof. Dr. Halil İnalcık haklı olarak en büyük ödül olan Tapu ve Kadastro Onur Ödülü’ne 
layık görülmüştü. Kendisi Kongreye katılamadığı için ödülünü evinde bizzat vermek görevini Sayın 
Güney üzerine aldı. Tapu ve Kadastro’nun kurucusu kabul edilen Server Efendi adına düzenlenen Server 
Efendi Özel Ödülü ise Osmanlı Kanunnameleri’ni hazırlayan Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’e  verilmişti. 
Kuyud-ı Kadime Özel Ödülü ise bu arşivden 3 ayrı defterin yayınlanması ve Vakf-ı Cedid Katoloğu’nun 
hazırlanması dolayısıyla bu haberlerin yazarına verildi. Son ödül olan Kongre Özel Ödülü ise Yürütme 
Kurulunda aktif olarak çalışarak kongreye büyük emek harcayan Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hatice 
Oruç’a layık görüldü. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün bu yıl ilk defa başlatmış olduğu bu ödül 
dağıtımı ödül alanları sevindirmişse de umarız ödül alanlar kadar bu ödüllere layık olduğuna inandığımız 
diğer akademisyenlerde bir burukluk yaratmamıştır. 

Kongre’nin başlangıcı gibi bitişi de muhteşem oldu. Cuma günü akşam yemeği Boğaz Turu’nda 
İstanbul’un doyumsuz manzarasını seyrederek canlı müzik eşliğinde yenildi. Balkanlardan katılan akad-
emisyenlerin birlikte oynadıkları Damat Halayı sanki Kongre’nin de ruhunu yansıtır gibiydi. Osmanlı’nın 
yıllarca bir araya getirmeye çalıştığı insanlar halayda el ele tutuşmuşlar, gönüllerince eğlenmişlerdi. 

Bu başarılı Kongre’nin mimarı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yöneticileri idi. Sayın Genel 
Müdür Davut Güney ve değerli eşleri mütevazı ve dostça yaklaşımları ile bütün katılımcılarla tek tek ilg-
ilenmeye çalıştılar. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Kanal, Arşiv Daire Başkanı Mustafa Parlak büyük bir 
dikkatle Kongre’nin başarılı geçmesi için gayret gösterdiler. Arşiv Dairesi’nin emektarları Adnan Torun, 

Hayrettin Gültekin, Erol Alabuğa, Nevzat Azap her zaman yanımızda idiler. Kongre’de en büyük yükü 
omuzlayanlardan birisi de şüphesiz Kongre Koordinatörü Mehmet Yıldırır idi. Çalışma arkadaşları Songül 
Kadıoğlu, Sevgi Işık ve Lale Sezer ile Kongre salonlarının her noktasına yetiştiler. Bulunamayan biletler 
bulundu, istenilen bütün değişiklikler zamanında gerçekleştirildi. Tek kelime ile saat gibi çalışan bir sekre-
terya gördük. Kongre organizasyonunu gerçekleştiren şirket ise işin uzmanı olduğunu her şekilde gösterdi 
ve başarılı bir organizasyonu başarı ile tamamladı. 

Dileğimiz bundan sonraki Arşiv Kongresinin daha da başarılı şekilde gerçekleşmesi ve Kongre 
kitabının da fazla gecikmeden yayınlanmasıdır. Bu başarılı Kongreyi gerçekleştiren bütün yöneticileri, 
teknik adamları ve Kongrenin ana unsuru değerli akademisyenleri tebrik ediyor ve en içten teşekkürlerimi 
sunuyorum.
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