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"DEFTER CONGRESS"
(TAHR~R DEFTERLER~~KONGRESI)
M. MEHDI ILHAN
~lk ikisi Konya'da yap~ lan Tahrir Defterleri kongrelerinin (Defter Congress) üçüncüsü 18-19 Mart tarihleri aras~nda Almanya'n~n ~irin bir kenti
olan Erlangen'da yap~ld~. Kat~l~m planlaman~n üzerinde idi. Ba~ta Türkiye
olmak üzere Avrupa'n~n bir çok ülkelerinden ilim adamlar~~ kat~ld~lar. Ayr~ca Filistin'den Kamal Abdulfattah ve Amerika'dan Heath Lowry ile Margaret Venzke kat~lanlar aras~nda idiler. Bildirilerin ve al~nmas~~ gereken kararlar~n çoklu~u iki günlük a~~r bir çal~~ma temposunu gerekli k~ld~. Mamafih
gerek seyahat gerekse bildirilerin çekici olmalar~~bir taraftan dinlenmemizi
di~er taraftan tatl~~ bir yorgunlu~un zevkini tatmam~z~~sa~lad~.
Ben seya.hatime 16 Mart'ta ba~lad~m. Nisbeten temiz olan ama kirlili~i
heran hissedilen Ankara'n~n havas~ndan kurtulup Istanbul'un - bilhassa Bo~az'da henüz yanmakta olan petrol yüklü iki geminin artt~rd~~~~- kirli havas~n~~ tenefüs edece~im ~stanbul'a varana kadar ald~ma hiç gelmedi. 17
Mart'da Erlangen'a vard~~~mda Istanbul'un havas~n~n ne derece kirli oldu~unu art~k tamam~yla anlamaya ba~lad~m. Münih'in kuzeyine dü~en ve Almanya'n~n ortalar~nda yer alan Nürnberg'e araba ile onbe~~dakika uzakl~kta
ki Erlangen küçük ama ~irin bir Üniversite kasabas~d~r. Ikiyüzelli y~ll~ k mazisi olan Üniversite Oxford veya Cambridge kadar eski olmasa dahi klasik
Avrupa üniversitelerinin en iyi örneklerinden biridir. Üniversite ortam~~
herhalde böyle sakin bir kasabada aranmal~d~r.
Nürnberg'e ö~leden sonra saat 5:30 civar~nda vard~~~m~zda hava günlük güne~likti. Bizi havaalan~nda Dr. Hutteroth'un e~i ve o~lu kar~~lad~lar.
Nürnberg'den Erlangen'a olan onbe~~dakikal~k seyahatimiz Almanya'n~n k~rsal kesimi hakk~nda az da olsa bir fikir veriyordu. Iki katl~~ ve çat~s~~ son derece yüksek evler Istanbul'un beton bloklar~na kar~~n insan~n içine bir ferahl~k veriyordu. Erlangen'da dahi yüksek binalara rastlamak pek mümkün
de~il. Kald~~~= otel (Rokoko haus)'in ön cephesi ~ehrin görünümünü
bozmayacak ~ekilde yap~lm~~~ve otelin di~er katlar~~ pek yüksek olmamalar~na ra~men ön cephenin arkas~na al~nm~~. ~ehrin güzelli~ini bozmadan otellerin veya çok katl~~ binalar~n yükselmelerinin mümkün oldu~unun bir ör-
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ne~idir Rokoko haus. Otelimiz üniversiteye be~-on dakikal~k bir yürüme
mesafesinde idi. Ayn~~ ak~am gidip üniversiteyi ve kongre salonumuzu ziyaret ettik. Ancak kongremiz 18 Mart Cuma günü ba~lad~.
Kongreyi açan Dr. Hutteroth bu üniversitede bu gibi kongrelerde protokolun olmad~~~n~~ bilhassa belirtmek istedi. ö~lene do~ru belirtti~i bir di~er husus da Cuma namaz~n~n yakla~t~~~~ve Müslüman olanlar~n namaza
gitmesi gerekti~i idi. Kongrenin son derece verimli geçti~i inkar edilemez,
ancak Dr. Hutteroth'un bekledi~i kararlar~n al~nd~~~n~~ sanm~yorum. Kongrede okunan bildiriler ve kapan~~~gününde yap~lan tart~~malar bir bütünlük sa~lamakta idiler. Bu bildirilerin hepsini burada zikretmem mümkün de~il, ancak öneminden ziyade ald~mda kalanlar~~burada zikretmek yararl~~olabilir.
Konya'da yap~lan toplant~ da Tahrir Defterleri için baz~~kararlar al~nm~~t~ . Bu çerçevede ben ve daha sonra da Zeki Ar~kan'~n kat~lmas~yla Tahrir
defterleri terimleri sözlü~ü üzerinde çal~~acakt~ k. Y~lmaz Kurt ~alus adlar~~
üzerine, Mesut Elibüyük haritalar üzerine ve Tuncer Baykara Tahrir Defterlerinde geçen yer adlar~~ hakk~nda çal~~malar yapacaldard~. Bu çal~~malar~n devam etti~i ~üphesiz.
Mesut Bey Osmanl~~ devrine ait baz~~haritalar üzerinde durdu. Bunlar~n
aras~nda 1907 ve 1913 tarihli ve köylerin % 6o'~n~~ gösteren Osmanl~~ idari
yap~s~~cep haritalar', 1909 tarihli olup Osmanl~~Imparatorlu~u'nun tümünü
kapsayan bir harita, ve ayr~ca Hatay, Ba~dat ve Basra aras~n~, Hicaz ve Bulgaristan', ayr~nt~lar~yla gösteren birer harita üzerinde k~ sa da olsa bilgi verdi. Y~lmaz Kurt defterlerde geçen baz~~ ~ah~s adlar~n~n çe~itli ~ekillerde okunu~u ve adlann etnik ve dini aç~ dan incelenmeleri üzerinde durdu. Tuncer
Baykara Anadolu'da kökeni Türkçe olan baz~~ köy adlar~n~n tahlilini yapt~.
Zeki Ar~kan ~imdiye kadar yap~lan bilhassa Ar~iv terimleri sözlüklerine de~indi, bu konuda yap~lan çe~itli ara~t~rmalar~~ de~erlendirdi ve terimler sözlü~ünün haz~rlanabilmesi için takip edilecek bir önmetodu aç~klad~.
~lhan ~ahin tahrir defterlerinin ebatlann~ n ve herbir sat~ra dü~en ki~i
adlar~n~n örne~in Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni
Sultan Süleyman devirlerinde de~i~iklikler arzetti~ini belirttikden sonra
tahrir defterlerinde geçen rakamlar (normal ve divani) ve harfler (cim—çift
veya müzevvec) üzerinde durdu. Melek Deliba~' 1564 ve 1579 tarihli tahrir defterlerine göre Yanya'n~ n mahalleri ve nüfusu hakk~ nda bilgi verdi.
Margaret L Venzke tahrir defterlerinde ki verilerden yararlanarak nüfus
hesaplamalann~n nas~l yap~laca~~~ve bunlar~ n Bilgisayar Program~na uygu-
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lanmas~nda ortaya ç~ kan eksikliklerden bahsetti. Ilgi çeken konulardan biri
de Bilgisayar ile siyakat~n ö~retilmesi idi. Kendim Ba~bakanl~ k Devlet Ar~ivleri Genel Müdürlü~ü'nün yay~nlad~~~~"438 numaral~~ Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri (937-1530). I" (Ankara 1993) adl~~eseri tan~tt~m ve
metnin ilk dört sahifesinin de~erlendirmesini yapt~ m. Bildiriler 19 Mart
Cumartesi günü de devam etti. Birbirinden de~erli olan bu bildiriler dinleyicilerin kafalar~ nda bir çok sorulara yol açli~~ ndan ayn~~ gün ö~leden sonra
yap~lan de~erlendirme ve kararlar alma safhas~~ ilginç tart~~malara yol açt~~
ve kongrenin son derece verimli oldu~unu gözler önüne serdi. Bu safha için
Heath Low~y, "tahrir" tabirince, emin, ben ise katip oldu~umclan bu haber yaz~s~~ortaya ç~kt~.
Kongrenin de~erlendirme ve kararlar safhas~~ Dr. Hutteroth'un defterler
üzerinde yap~lacak ara~t~ rmalarda gözönünde bulundurulmas~~ ve hatta
mutlak suretle i~lenmesi gereken oniki maddelik bir tahrir paketini açmas~yla ba~lad~. "Flexible" olan bu maddeleri s~ ralamak ileri sürülen fikirleri
ve münaka~alar~~ anlamak aç~s~ndan gereklidir kan~ mca.
~ . Kaynaklar~n yani kullan~lan defterlerin ve bu defterlerin y~l, sahife
ve numaralar~.
2. Aile statüsü (hane, mücerred, bennak v.d.) demografik hesaplamalar
için gereklidir.

3- Arazi nevileri ve ölçütleri. Örne~in çift, mezra'a zemin, edna, evsat, a'la v.d.
Sosyal grup statüleri. Örne~in Müslim, Gebran, Askeri, v.d.
Fertlerin özel ve dini statüleri. Örne~in a'ma, pir-i fani, ~eyh, müezzin imam, hatip müderris, v.d.
Gelir ve nereye gitti~i, Örne~in timar, has, ze'amet mülk, vak~f v.d.
Gelirin kayna~~. Örne~in hububat, ba~~veya ba~çe, a~aç hayvanat, v.d.
Vergi nevileri. örne~in ö~ür, hums, v.d.
Yay~n dili. Verilerin ve bulgular~ n daha ziyade ~ngilizce veya Türkçe
yay~ nlanmalar~.
S~ra numaral~. Defterlerde her ünitenin (~ehir, köy ve mezra'a gibi)
ba~~na konan (daha ziyade k~rm~z~~ mürekkeple yaz~lan) numaralarm belirtilmesi.
Lokalize: defterlerde geçen ~ehir, kasaba, köy, mezrda ve hatta
mümkün oldu~unda zemin ve çiftliklerin harita üzerinde yerli yerince tesbit edilmeleri.
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12. Sembol tipleri: Harita üzerinde nüfus, hububat gibi benzeri ~eylerin oranlar~n~n ve nehir, kanal, mezra'a ve çiftlikler gibi arazi ~ekillerinin gösterilmeleri.

~leri sürülen fikirlerin tamam~~bu maddelerin etraf~nda d~5nmemelde
birlikte tahrir defterleri üzerinde ki çal~~malar~n önemine ve kapsamlarm~n
geni~~tutulmalar~na dikkat çekmekte idiler. Ben bu fikirleri özetliyerek not
ald~~~mdan kongre üyelerinin fikirlerini oldu~u gibi aktarmam mümkün olmad~. Ancak ileri sürülen fikirleri burada özetleyip her konunun akabinden
katk~da bulunanlar~n adlar~n~~ dipnot olarak vermekle yetinece~im.
Dr. Hutteroth'un ileri sürdü~ü maddelere ek olarak daha önce Ankara'da Prof. Halil ~nalc~k'~n ba~kanl~~~nda toplanan ve Ankara üniversitelerinde ki baz~~ ö~retim üyelerinden olu~an Ankara heyetinin alm~~~oldu~u
baz~~ kararlara - örne~in üzerinde çal~~~lan defterin tarihi, ebad~, ka~~d~n~n
cinsi, transkripsiyonu, defterde geçen yer, ~ah~s ve terimleri içeren bir fihristi ve hatta bölgenin tarihçesine -de~inildi ve bu kararlar~n neticesinde yukar~da zikredilen 438 numaral~~muhasebe defterinin yay~nland~~~~belirtildi'.
Ancak 438 numaral~~muhasebe defteri gibi translcribe yay~n~n pahal~~ olaca~~, bu tip yay~n~n her ülkede yap~lamayaca~~~ve dolay~s~yla defterlerde ki verilerin tablola~ur~lmalan ve tablola~urman~n mümkün olamad~~~~yerlerde
notlarla izah etme yoluna gidilmesi ileri sürülen görü~lerden biri idi'. Bir
sancak üzerinde yap~lan mulcayeseli bir çal~~ma ile tek bir defterin ne~ri
aras~nda ~üphesiz fark vard~r 3. Ancak tek bir defter ne~ri ara~t~nalara sunulmu~~bir kaynakur. Bu kaynaldar~n çoklu~u ara~t~nc~n~n i~ini kolayla~unr
san~r~m. Bir di~er konu defterlerin edisyonlan yap~ld~~~nda ~ah~s adlar~n~n
çal~~ma kapsam~~ içine al~n~p al~nmamas~~ idi 4. Kan~mca ~ah~s adlar~~ defterlerin en önemli verilerinden biridir. Zira Y~lmaz Kurt'un haz~rlayaca~~~ ~ah~s
adlar~~ bu adlann okunmalanyla ancak mümkün olabilir. Ayr~ca ~ah~s adlar~~
etnik gruplar~n kültürlerini muhafaza etmelerinin ve hatta di~er kültürlerin
tesiri alt~nda kalmalann~n bir kan~t~~oldu~u gibi dini ve etnik gruplar~~ klasifikasyonda yard~mc~~ olacak en sa~lam verilerdir.
Tahrir defterleri üzerinde yap~lan çal~~malarda üzerinde çal~~~lan bölgeye müteallik di~er tarihi kaynaklar~~ - örne~in ~er'iyye sicillerini, vak~f, mühimme, ruus, ruznamçe defterlerini, ve hatta tarihi abidelerini ve kitabele' Y~lmaz Kurt.
J Geza David.
J Ilhan ~ahin.
4 Refet Y~narK.
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rini - gözard~~ etmemek gerek. Tabii ki bölgenin tarihini ve Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun idari yap~s~n~~ da unutmamal~y~ z. Okumakta güçlük çekti~imiz bir köyün ad~n~, aç~klayamad~~~ m~ z bir terimi tahrir defterlerinin d~~~nda veya yukar~da sayd~~~m~z herhangi bir kaynakta bulabiliriz. Örne~in Varna sanca~~~ancak ayn~~sancaga ait vak~f defteri ile bir bütünlük sa~layabilmekte: tahrirler ile ilgili kay~ tlara bazen XIII. yüzy~l vak~flar~nda rastlamaktay~z;
929/1522-23 tarihli Ankara kanunnamesine K~r~ehir'deld Caca Bey camii kitabe~i (671/1272-73) ~~~k tutmaktad~rs. Ayn~~zamanda vakanüvislerin eserleri, daha
do~rusu bölgenin siyasi tarihi müphem kalan baz~~noktalar~~izah etmemizde
ve tahrir defterlerinin s~ hhatlerini ölçmemizde yard~mc~~olacaklard~r6.
Üzerinde durulmas~~gereken konular~ ndan biri ve bu kongrede üzerinde
durulan, defterlerin çe~itli ar~iv ve hatta kütüphanelerde da~~n~k halde bulunmas~~ve ar~ivlerde kataloglann yeterli olmamas~d~r. Bunlar~n bir envanterinin yap~lmas~n~n gere~i inkar edilemez. Böyle bir çal~~ ma tahrir defterleri üzerinde
çal~~ an bir ilim heyeti veya Osmanl~~ ar~ivlerine sahip ülkelerden birer temsilcinin kat~ld~~~~bir heyet taraf~ ndan malzemeyi tasnif etmeyi üstlenecek
gönüllü bir ki~inin ba~kanl~~~nda yürütülebilir7. ~stanbul Ba~bakanl~k Ar~ivinde tasnif ve katalog çal~~malar~n~ n eskiden beri yürütüldü~ünü ve son
on senedirde bu i~in haland~nld~~~n~~ biliyoruz. Ayr~ca ~stanbul Ba~bakanl~k
Ar~ivi için yay~nlanm~~~lulavuzlan da gözard~~etmememiz gerek 8. Ankara
Tapu Kadastro Genel Müdürlü~ü Kuyud-i kadime Ar~ivinin eski harfler ile
yaz~l~~ bir katalo~u bu ar~ivde çal~~ ma yapan tüm ara~t~ rmac~lar taraf~ndan
kullan~lmaktad~ r. Ancak bu arada Asl~ han Do~an taraf~ ndan nisbeten detayl~~ bir katalog mezuniyet tezi olarak haz~rland~. ~stanbul Ba~bakanl~k Ar~ivinde ki kataloglann hemen hemen tamam~na yak~n~n~ n fotokopilerini Ankara'da Ba~bakanl~ k Devlet Ar~ivleri Genel Müdürlü~ü Ar~ivinde de görmemiz ve kullanmam~ z mümkün. Pek yak~ n zamanda ~stanbul Ba~bakanl~k
Ar~ivinin tüm kataloglarm~ n buraya gönderileceklerini san~yorum. Ancak
yap~lmas~~ gereken i~lemlerden biri, ve belki de yap~lmas~~ planlanan, bu kataloglann bilgisayara geçirilmesi ve böylece sadece Türkiye'nin her taraf~nGeorg Mejer, Refet Y~ nanç, Nejat Göyünç, M. Mehdi ~lhan.
Thomas
Philip. Prof. Philip ~ slam Tarihçisi olup bu kongreye misafir olarak kat~lmakta
6
idi.
Zeki Ar~kan, M. Mehdi ~lhan.
Bu k~lavuzlar: M. Serto~lu, Ba~vekalet Ar~ivi, Ankara 1955; Atilla Çetin. Ba~bakanl~k
el-devle
Ar~ivi K~lavuzu. Istanbul 1979; Akta~~& I. Binark. El-Ar~iv eliOsmani: fihris ~amil
el-Osmani el-mahfuza bi-dar el-vesaik el-tabi'a li-riase el-vüzera' bi-Istanbul ~stanbul?; Ba~bakanl~k
Osmanl~~Ar~ivi Rehberi. Ba~bakanl~k Devlet Ar~ivleri Genel Müdürlü~ü, Ankara 1992.
7
8
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da de~il,bilgisayar a~~~ile tüm dünya ülkelerinde kullan~lmalar~n~~ mümkün
k~lmakt~ r. Tabii bu kataloglar~n yay~nlanmas~~ ve dünyan~ n tüm kütüphanelerine sat~ lmalar~~ da mümkün. Ancak bunlar~~ yapmadan önce kataloglar~n
tashihi ve belki bir k~sm~n~n tamamlanmalar~~ gerekebilir. Bu gibi çal~~malar~n bilhassa ~stanbul Ba~bakanl~k ar~ivinde istihdam edilen ar~ivistler tarafindan yürütülmeleri mümkündür 9. Ayn~~ zamanda ara~t~r~c~ lar~n fark~na vard~kça kataloglarda yap~ lan hatalar~~ ar~ ivde ki görevlilere bildirmeleri ve dolay~s~yla dc~zeltilmelerini sa~lamalar~~ ~üphesiz yararl~~ bir giri~im olur. Çe~itli
ülkelerde da~~ n* halde bulunan ara~t~rmac~lar~ n birbirlerini yay~nlar~ ndan
haberdar etmeleri herhalde bir ba~ka yararl~~ giri~im olur. Mamafih Konya
ve Erlangen'da yap~ lan bu kongreler herhalde ayn~~amac~ n mahsulüdür '°.
Kongre, kaynak bulduklar~~ takdirde, Heath Lowry'nin Pencylvania'da
ve Çetin Varl~k'~ n Istanbul'da bizleri a~~ rlama vaatleriyle kapand~ . Vedala~ma ise ayn~~ ak~am bir Türk lokantas~ nda ak~am yeme~i yemenin akabinde
ba~lad~ . Mamafih Dr. Hutteroth devirsi günü sabah~~ otele kadar gelip bizleri yolculad~~ ve böylece misafirperverli~ini sergiledi. Yabanc~~ bir ülkede ilim
ad~na dostça kar~~lan~p a~~ rlanmak ve dostça u~urlanmak ilmin insanlar~n
ortak bir mal~~ oldu~unun en büyük kan~t~d~r bence.

9

N. Göyünç, R. Y~nanç, H. Lowry, Muzaffer Ar~kan, M. Mehdi Ilhan.

1 ° Muzaffer Ankan, Y~lmaz Kurt.

