NEJAT GOYCJNÇ — WOLF DIETER H ÜTTEROTH, Land an der Grenze,
Osman ische verwahling im heudgen türkisch-syrisch-irakischen Grenzgebiet
im 16.jahrhundert, Eren Yay~ nc~ l~ k, ~stanbul 1997, 312 s.
Son onbe~~y~ld~r Tahrir defterleri esas al~narak yap~lan bölge tarihi çal~~malar~nda büyük
bir art~~~gözlenmektedir. Bilhassa Anadolu'nun hemen hemen bütün bölgeleri hakk~nda seri
halde yap~lan yüksek lisans ve doktora tezleri vas~ tas~yla görülen bu adedi art~~, kemiyet itibar~yla
sevindirici olmakla beraber, keyfiyet bak~m~ndan umumiyetle zay~ f ve metodsuz, birbirini biteviye tekrar eden birer bilgi hamulesi durumundad~r. Birçok önemli bölgeler ve merkezler üzerinde yap~lan çal~~malarda görülen muhteva ve de~erlendirme zaaflar~ , metodolojik eksiklikler,
bilgileri oldu~u gibi. sistematik olmayan bir tarzda aktarrnadan ibaret anlay~~, söz konusu bölgeler ve merkezler hakk~nda yeni incelemeleri zaruri k~lmaktad~r. Bununla beraber Tahrir defterler. • do~rudan belirli bir sistem ve metod dahilinde ne~ri, farkl~~ sahadaki ara~ur~c~lar için de
önemli bir malumat birikimi olabilecek vasaun temini yan~nda, bu tür çal~~malar için ortak bir
özelli~i yakalamay~~ ve bir mü~terek noktada birle~meyi sa~lamas~~ aç~s~ ndan da mühimdir.
~üphesiz burada dikkat edilmesi gereken husus, ne~ir için gerekli asgari mü~tereklerde birle~mek ve bir sistem olu~turmakt~ r. Böyle bir sistemle~tirme. Erlangen'de tertip edilen Il.
Milletleraras~~ Osmanl~~ Tahrir Defterleri Sempozyumu'nda Prof. Hütteroth taraf~ ndan teklif
edilmi~se de kati bir neticeye ula~~ lmam~~t~~(Sempozyum içi~~~bk. Y. Kurt, OTAM, V, Ankara
1994, s. 621-630).
Elimizdeki kitap, böyle bir anlay~~~~yans~ tan son derece dikkat çekici bir çal~~ma hirviyetini
haizdir. Daha önce tahrir defterleri~~in verilerini farkl~~bir anlay~~la i~leyen ve bunlar~~ l~aritalara
dökerek yeni bir tarz~n öncülü~ünü yapan Prof. Hütteroth ile bölge ve ~ehir tarihi ara~t~rmalar~ nda tahrir defterlerini esas alan incelemelerin ilk ciddi örne~ini ortaya koyan Prof. N.
Goyünç'ü~l derin tecrübelerini yans~ tt~klar~~bu eser, esas itibar~yla 1564 tarihli tahrir defteri~~i~~~
adedi veriler
farkl~~ bir yakla~~mla mufassal dökümlerini ve söz konusu verilerin de~erlendirmes• • haritalar üzerinde tebeyyiinünü haiz bulunmaktad~r. önsöz, giri~. defterlerdeki bilgilerin de~erlendirili~i ve bunlar~ n adedi verileri ll i l~~s~ralan~~~~ve haritalardan ibaret olan bu kitapta, öncelikle ele al~ nan bölge üzerinde durulmu~tur. Buras~ , XVI. yüzy~ lda Diyarbekir
Beylerbeyli~i'ne ba~l~~olan ve beylerbeyli~in güney k~s~n~lar~ , bugünkü Türkiye-Suriye-Irak s~ n~r
bölgesini içilse almaktad~r. Söz konusu tahririn esas al~ nd~~~~bölge ba~ta Mardin olmak üzere,
Beriyyecik. Hasankeyf, Nusaybin, Akçakale, Sincar, Habur, Deyrüzzor, Ane adl~~ idari birimlere
ayr~lm~~t~r. Ara~ur~c~lar, önce çal~~man~n hedefini çizdikten sonra, tahrir defteri~~i~~~ ne~ir metodu hakk~nda bilgi vermekte ve ele al~ nan bölgenin co~rafi ve iklim özelliklerini ortaya koymaktad~rlar. Bunun ard~ ndan Diyarbekir bölgesindeki livalar ve kaza merkezleri~~i~~~ durumu,
bunlarla ilgili yap~lan incelemeler; hasseten, ele alman bölgenin tal~rirleri, idari birimlerinin geli~me siireçIeri anlaulmaktad~r. Bu k~s~mda XVI. yüzy~l boyunca idari yap~~ da ar~ival malzemenin
~~~~~ nda tespit edilmekte; bunun ard~ndan timar sistemine dahil livalar, ocakl~ k statüsündeki yerlerin maltiyeti üzerinde durulmaktad~r (s. 23-31). Bunun hemen pe~inden 1518-1567/68 y~llar~~
aras~nda bölgede liva denilen idari bilimin ve bunun alt idari kademelerinin dökümleri, adlar~~
s~ralanmakta ve bir liste yer almaktad~r (s. 32-35). Liste, bölgeyle ilgili yap~lacak çal~~malar içi~~~
bir rehber hususiyeti ta~~maktad~r. Bundan sonra Mardin kazas~ ndan ba~layarak yukar~da zikredilen idari birimler s~ras~yla tarihi co~rafyalar~ , idari durumlar~~ ve di~er özellikleriyle beraber ele
al~nmaktad~r. Bu k~s~m çe~itli resimler ve haritalarla desteklenmi~tir. Da~l~ k alanlar, ovalar, yerle~me yerleri ve birimlerinin hususiyetleri, mali birimlere ait adedi verilerin birbiriyle mukayeBelleten C. LXII, 59
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sesi yine burada yer almaktad~r. Burada verilen bilgilere göre Mardin kazasnun çekirde~ini
Mardin ~ehrini içine alan da~~n ete~indeki ova olu~turur. Beriyyecik kazas~~ise, bugünkü
Viran~ehir, Denk, Ceylanp~nar~~kazalann~n bulundu~u sahay~~kapsamaktad~r. Buras~~"berriye"
yani bozk~r olup herhangi bir ~ehir veya kasaba gibi büyük bir yerle~me yeri bulunmamaktayd~.
Viran~ehir ise ufak bir pazar yeri durumundayd~; yerle~me de da~l~k kesimi ile bozk~r aras~ndaki
~eritte yo~unla~m~~u. Burada H~ristiyan köyler de vard~. Hasankeyf livas~n~n dört nahiyesi bulunmaktayd~, ~ehir ve Tur nahiyeleri eski iskan yerleriyle meskundu. Behmerd ve Mehrani ise,
a~iret bölgesi özelli~indeydi. Nusaybin'in bir k~sm~n~, Suriye s~n~r~~içinde yer alan alfwyonlu bir
ova kaplamaktayd~. Arazi sulak olup tar~m faaliyetleri aç~s~ndan ilginç bir özellik ta~~maktayd~.
Akçakale, küçük bir liva olup a~iret yap~s~n~n belirledi~i, hiç nahiyesi olmayan bir idari birimdi.
Sincar ayn~~adl~~da~~~çevreleyen kesimdeydi. Habur. F~rat'a uzanan bir vadide sulak bir araziyi
içine almaktayd~. Burada tarihi çok eskiye giden kanallar vard~. Deyriizzor, Deyr, Rahbe, Cemase
adl~~üç nahiyeden olu~uyor, devaml~~bir yerle~me yeri bulunmuyordu ve a~irederle meskundu.
Ane, Suriye-Irak s~n~r~ndan Hit ~ehrinin yukar~~kesimine uzanmaktayd~.
Kitapta yer adlar~na ayr~~bir bahis aç~lm~~, bunlar nahiyelerine göre, haritalarda belirtilmi~tir. Til/Tel ön ekiyle ba~layan yer adlar~, depe/höyük ile bitenlere rasdanmaktad~r. Özellikle"iyye" milennes ekiyle belirtilen köy adlar~, su sar~uçlann~n (dolap) yan~ndaki iskan birimlerini
de ihtiva etmekte olup daha ziyade Arapça konu~an bölgelerde yo~un olarak görülmektedir.
Viran/ören, harabe ekli yer adlan ise, daha önce terkedilmi~~olan ve kal~nt~lar~~bulunan iskan
mahallerini nitelemektedir. Bunlar haritalar üzerinde, çok ilginç bir yerle~me panoramasm~~göz
önüne sermektedir. Ard~ndan vergi nisbetleri ve ölçü sistemlerine dair bilgiler verilmi~; vergilendirme k~sm~nda tar~m topraklar~ndan elde edilen mal~sullerin ö~ür nisbederi, dü~ük vergilendirmenin fazla görülmesi • sebepleri üzerinde durulmu~, haritalarda çe~itli gelir sahipleri
belirlenmi~; has, zeamet, timar, vak~f topraklar ve gelirleriyle ilgili de~erlendirmeler ve bunlar~n
sa~~cak baz~nda mukayeseli ~ekilleri yap~lm~~t~r. Bunun ard~ndan Nusaybin sanca~~~kanunnamesi
ve latin alfabesine aktardm~~~~ekli verilmi~tir. Nüfus ile ilgili k~s~mda (s. 123-138) kazalar teker
teker ele ahnm~~; hâne hesab~nda 4 rakam~~esas al~n~p buna m~kerred eklenmi~~ve buna göre
toplam nüfus tahminlerinde bulunulmu~tur. Bölgedeki ~ehirlerle ilgili listeler s. 128'de yer almaktad~r. Burasm~n ~ehirle~menin zay~f oldu~u bir bölge oldu~u hemen dikkati çeluinektedir.
Haritalarda Pazar yerleri de gösterilmi~tir.
Bu bilgilerin ard~ndan defter verilerinin sistematik bir ~ekilde dökümleri yer almaktad~r.
Kaza, liva gibi idari birimlere göre düzenlenmi~~ve defterin orijinal numaralar~~korunarak aktar~lm~~~olan bu k~s~mda, her türlü bilgi için kod numaralar konulmu~; köy, mezraa gibi birimler
hakk~ndaki bilgiler böylece bir saura s~~d~rdm~~; dolay~s~yla defter ne~rinde yeni bir metod takdim edilmi~tir.
Genel olarak bölgenin temel idari, mali, sosyal özelliklerinin bütünüyle ele al~nd~~~~bu çal~~ma, dikkat çekici metoduyla, ay~n zamanda tarihi co~rafya türü ara~t~rmalara da rehber olacak
hususiyettedir.
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