DARIUZS KOLODZIEJCZYK, The Ottoman Survey Register of Podolia
(ca. 1681) (Podolia'n~n Osmanl~~ Tahrir Defteri (Yakla~~ k 1681 Tarihli)),
Defter-i Mufassal-i Eyalet-i Kamaniçe, Kiev-Cambridge, Massachusetts 2004,
c. I, XI+XVI1+672+VI harita, c. II, 362, ISBN: 0-916458-78-4.
Son zamanlarda yap~lan yanmlar, baz~~bauh bilim adandanmn Osmanl~~tahrir defterlerine
ilgiyle yakla~t~~~n~~göstermektedir. Asl~ nda bu bilim adamlar~~belli bir bölgeye ait bir Osmanl~~
mufassal tahrir defterinin tümünü transkfibe ederek Ingilizceye çevismekte Ve faksimile olarak
da defterin orijinal metnini vermektedirler. Bunun yan~~s~ra defterdeki veriler de yine defteri
yapma haz~ rlayan bilim adam~~taraf~ndan de~erlendirilmektedir. Bu bilim adamlar~~aras~nda
Prof. Dr. Dariuzs Kolodziejczyk'i de gösterebiliriz. O, 1681 civar~nda tutulmu~~Kamaniçe Eyaleti
Defterini bu yay~ m yöntemini takip ederek iki cilt halinde bas~lmas~n~~sa~lam~~t~r. Dariuzs Kolodziejczyk, bu çal~~mas~ n~~ The Ottoman Survey Register of Podolia (ca. 1681) (Podolia'n~n
Osmanl~~Tahrir Defteri (Yakla~~ k 1681 Tarihli )), Defter -i Mufassal-i Eyalet-i Ka~naniçe, olarak
adland~rm~~ur. Çal~~man~ n ilk cildinde yazar, Kamaniçe Eyaleti'ne ait 1681 tarihli Mufassal Tahrir Defterini transkribe ve Ingilizceye tercüme ederek defterdeki verileni de~erlendirmi~tir.
~kinci ciltte ise yazar, ara~t~rmac~lar~ n her zaman ba~vurabilecekleri orijinal metni faksimile olarak vermi~tir.
Dariuzs Kolodziejczyk'in yapt~~~~çal~~ma, Harvard Üniversitesi'nde bulunan Ukrayna
Ara~t~ rma Enstitüsü (Ukrainian Research Institute) ve Ukrayna Ulusal Bilimler Alcademisi'ne
ba~l~~olan Do~u Ara~t~rmalar~~Enstitüsü (Institute of Oriental Studies) olmak üzere iki enstitü
taraf~ndan desteklenmi~tir. Ancak çal~~ma, bu iki enstitü ad~na Kanada'da bas~lm~~, da~~t~m~n~~
da Harvard University Press üstlenmi~tir.
Kamaniçe Eyaleti Mufassal Defteri üzerine Dariuzs Kolodziejczyk taraf~ndan yap~lan bu
çal~~ma. Ukrayna ve Karadeniz Ülkeleri ile ~lgili Osmanl~~Belgelerini ~nceleme (Studies in Ottoman Documents Pertaining to Ukraine and the Black Sea Countries) adl~~serinin üçüncü cildi
olarak yarmlanm~~ur. Kitab~n ilk cildinin yay~mlanmas~ , Demitrius Bobelak'~ n, ikinci cildinin
yarmlanmas~~ise Andrew Stupa'n~n deste~i ile olabilmi~tir. Yarm~n finansman~~ise, Ukrayna
Ara~t~rmalar Fonu'ndan sa~lanm~~t~r.
~ki cilt halinde Kolodziejczyk'in haz~rlad~~~~çal~~man~n ilk cildinde Önsöz, Te~ekkür K~sm~,
Giri~, Metin (yani defterin traskripsyonu), Ekler, Lügatçe, Ki~i isimleri ~ ndeksi, Yer isimleri
~ ndeksi, Defterdeki Ukrayna Yer Adlar~n~ n Türkçe Kar~~l~~~n~n Uyumlula~ur~lmas~~gibi ba~l~ldar
yer almaktad~r. Bunun d~~~nda kitab~ n ilk cildinde on tane tablo ve alt~~tane de harita yer almaktad~ r. Kitab~ n ikinci cildi ise, sadece orijinal metnin uplubas~ rrundan ibarettir.
Prof. Dr. Victor Ostapchuk taraf~ndan kaleme al~nan ve XI. ila XV. sayfalar aras~nda yer
alan kitab~n önsözünde Osmanl~~tahrir defterleri tan~ uld~ktan sonra bunlar üzerinde yap~lan
çal~~malar~n genel bir de~erlendirmesi yap~lmaktad~r. Ayr~ca defterolojinin eksikliklerine de
k~saca de~inildikten sonra Kamaniçe defterinin yay~ nlanmas~~projesinden bahsedilmektedir.
Asl~ nda 1681 tarihli Kamaniçe defteri önem ve hacim bak~m~ndan ski Podolia eyaletinin muazzam bir kayna~~n~~olu~turmaktad~ r. Defterin yarmlanmas~~ projesi, defterlerin Osmanl~~tarih
ara~urmalar~ ndaki yeri ve bu alandaki arular ve eksiklikler göz önünde bulundurularak
ba~lat~lm~~t~r.
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Kamaniçe defteri, Ukraynal~ , Leh, Yahudi, Ermeni ve Podolia'n~n di~er sakinleri, onlar~n
ödedi~i vergi ve di~er ekonomik gelirler hakk~ nda bilgi veren tipik bir mufassal defterden daha
fazla bilgi sunmaktad~r. Bu defter, Podolia'da kurulan Osmanl~~valufiar~~için son derece önemli
ve ilginç bilgiler ihtiva etmektedir. Ayr~ ca, bu kayna~~ n içindeki bilgiler sayesinde Osmanl~n~ n
Kamaniçe Eyaleti ile Polonya-Litvanya Devleti aras~ ndaki s~ n~ r çok ayr~ nt~ l~~ olarak
çizilebilmektedir. Kamaniçe defteri, genelde XVII. yüzy~l sonu Osmanl~~tahririnin ve özelde bu
dönem Ukrayna's~ ndakl Osmanl~~ hakimiyetinin çe~ itli yönlerinin anla~~ lmas~ na katk~~
sa~layabilecek türdedir ve bu yönüyle Alan Fisher, Halil ~nalc~ k ve ~. Metin Kunt gibi Osmanl~~
ara~urmac~lar~ mn ilgisini çok daha önceki bir tarihte çekmi~tir.
5-6 Ekim 1989 y~l~ nda Victor Ostapchuk'un giri~imiyle Ukrayna ve Kuzey Karadeniz
Ülkelerine Dair Osmanl~~ Belgeleri konulu Il. Harvard Ukrayna Ara~t~rmalar~~Enstitüsü Kolokyumu düzenlenmi~ tir. Bu bilimsel toplant~~neticesinde Kamaniçe defterinin yay~ mlanmas~~ kararla~ur~lm~~ ur. Ancak bu defter üzerinde esash bir çal~~ may~~gerçekle~tirebilmek için bölgeyi iyi
tan~yan bir uzman gerekmekteydi. Neticede Var~ ova Üniversitesi ö~retim Üyesi Antoni Maczak'~n tavsiyesi üzerine onun ö~rencisi olan ve Osmanl~~Podolia's~~üzerine doktora yapan Dariuzs Kolodziejczyk, Kamaniçe defterinin yarmlanmas~~projesinin hayata geçirilmesi için uygun
görülmü~tür.
Kitab~ n önsözünde Victor Ostapchuk ile Dariuzs Kolodziejczyk aras~ nda yap~lan
görü~meler neticesinde Kamaniçe defterinin tam transkripsiyonu ve metnin t~ plubas~m~~ kararla~t~r~ld~~~, ancak tüm metnin ~ngilizce tercümesi yap~lmayaca~~~karar~~al~nd~~~~belirtilmi~tir.
Ayr~ca önsözün yazar~~Victor Ostapchuk, Kamaniçe defterinin yarmlanmas~n~n, hem Osmanl~~
ara~urmac~larm~n kullan~m~na hem de Osmanl~~ ara~urmac~lar~n~n d~~~nda dil, co~rafya ve tarih
alanlar~nda ara~t~rmalar yapan ki~ilerin ihtiyac~ na cevap verebilecek ~ekilde dü~ünüldü~ü vurgulamaktad~ r. Latince harflerle defter metni transluibe edildikten sonra tekrarlardan kaç~ nmak
amac~yla tercüme edilemeyen köy ve ki~i adlar~~~ngilizce çeviride yer almayacaku. Çal~~ ma için
yer adlar~ n~n lokalizasyonunun do~ru bir ~ekilde yap~ld~~~~hem topografik hem de kartografik
kriterlere uygun geni~~ölçekli haritalar~ n çizilmesi önemliydi. Bu da profesyonel bir haritac~~kartograf taraf~ndan yap~lmahyd~.
Dariuzs Kolodziejczyk, defterin yarm haz~rl~~~na 1991 y~l~ nda ba~lam~~t~r. Çal~~man~ n
yarmlanmas~, gerek defterin çözümünün zorlu~u gerekse çal~~maya ayr~lan süreden ve ba~ka
bir tak~m engellerden dolay~~yakla~~k 13 y~l sürmü~tür. Onsözün devam~nda bu süre zarf~nda
Türkiye'de Halil ~ nalc~ k'~n dan~~manl~~~nda Ba~bakanl~ k Osmanl~~Ar~ivi taraf~ndan yap~lan defter yarmlar~~ve bunlar~ n art~lar~~ve eksileri üzerinde durulmaktad~r. Ayr~ca Kamaniçe defterinin
yarm~nm farlumn, sadece Osmanl~~ara~t~rmac~lar~~taraf~ndan de~il, Osmanl~ca bilmeyen Leh ve
Ukrayna ara~t~rmac~lar~~taraf~ndan da kullan~labilir olmas~ndan ileri geldi~i vurgulanmaktad~r.
Kamaniçe defterinin translu-ipsiyonu ve tercümesi d~~~nda, çal~~man~n esas~m olu~turan ve
verilerin yorumlanmas~ n~~ içeren k~s~m, kitab~n ilk cildinde "Giri~" (Introduction) bölümü
ba~l~~~~ile Dariuzs Kolodziejczyk taraf~ ndan kaleme al~nm~~t~ r. Bu bölüm, ilk cildin 1. ve 70. sayfalar~~ aras~ nda yer almakta olup dokuz tane alt ba~l~ ktan olu~maktad~r. Bunlar; Genel
De~erlendirme (0yerview), Tarihi Arka Plan (Historical Background), Mufassal Defter ve
Onun Osmanl~~Bürokrasisindeki Fonksiyonu (The Defter-i Mufassal and Its Function in the Ottoman Bureaucracy), Yakla~~ k 1681 Tarihli (TT 805) Mufassal Defteri : içeri~i, Düzenlenmesi,
Fiziksel Tammlanmas~~ (The Defter-i Mufassal from ca. 1681 (7T805): Contents, Organization,
Physcal Description), Bir Dilbilimsel, Topografik, Demografik ve Ekonomik Kaynak Olarak
Osmanl~~Defterleri (The Ottoman Registers as a Linguistic, Topographic, Demographic, and
Economic Source), Mufassal Defterdeki Di~er Belgeler ve Bilgiler (Other Documents and In-
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formation in the Defter-i Mufassal), Yay~n~~ilkeleri (Principles of Publication), Defter Nas~l
Okunmah (How to read the Defter), Türkçe ve Uykraynaca Transkripsyona Dair Aç~klamalar ve
Notlar (Legend and Notes on Turkish and Ukrainian Transcription) 'd~r.
Kitab~n Giri~~Bölümünün Genel De~erlendirme (Overview) alt ba~l~~~nda yazar, bir Osmanl~~mufassal defterinin tan~m~n~~yapt~ktan sonra çal~~man~n Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi'nde
muhafaza edilen Tl' 805 nolu Kamaniçe Eyaleti'nin mufassal defterine dayand~~~n~~belirtmektedir. Bu defter, etnik aç~dan Ukrayna bölgesinin ne oldu~unu, di~er taraftan da do~rudan
do~ruya Osmanl~~hakizniyetine giren tek Polonya-Litvanya eyaletinin ne oldu~unu gösteren yegane defterdir. Kamaniçe, asl~nda Podolia olarak bilinen Güney Lehistan'~n en önemli kalesidir. Osmanl~lar, kalenin ad~n~~kurulan eyalete de vermi~lerdir. Defter, daha çok Podolia'daki
zirai hayatla ilgili data sunmalda beraber zanaat, ticaret ve di~er gelir kaynaklar~na ve valuflara
dair çok say~da belge içermesi, Osmanl~~imparatorlu~u ile Lehistan-Litvania Devleti aras~ndaki
s~n~r~~ayr~nt~l~~çizmesi bak~m~ndan da önem ta~~maktad~r.
Giri~~Bölümünün Tarihi Arka Plan (Historical Background) altba~h~~nda tarihi Podolia'n~n s~n~rlar~, tarihi geçmi~i, Kamaniçe'nin fethinin sebepleri, fetih ve Kamaniçe Eyaleti'nin
olu~turulmas~~üzerinde durulmaktad~r. Tarihi Podolia'n~n topraklar~~Osmanl~lar~n ele geçirmi~~
oldu~u Kamaniçe merkezli Podolia topraklar~ndan çok daha geni~tir. Asl~nda tarihi Podolia'n~n
bat~~k~sm~~1366'da Rus Çarli~~'na ba~lannu~ur. 1430 y~l~nda Kamaniçe merkez olmak üzere
Orta Podolia Lehistan topraklar~na dahil edilmi~tir. Do~u Podolia ise 1569 y~l~na kadar Büyük
Litvania Dukali~~'nda yer alm~~~ve bu tarihten sonra Lehistan'a ba~lannu~t~r. Kamaniçe merkez
olmak üzere Orta Podolia, Osmanl~lar taraf~ndan Kamaniçe Eyaleti olarak adland~r~lm~~t~r.
Bugün Podolia ad~~yaln~zca bu bölge için kullan~lmaktad~r. Osmanh öncesi Podolia's~~etnik ve
dini yap~lanma bak~m~ndan tam bir mozaik olu~t~~rmaktayd~. Kamaniçe'de Lehliler, Ermeniler,
Rutheniahlar (Ukraynahlann eski ad~ ), Yahudiler, Moldovahlar, Tatarlar, Fin-Ogur topluluklar~~
ve Çingeneler ya~amaktayd~. Dini bak~m~ndan da Katolik, Ortodoks ve Müslüman gibi ayr~~dinlere mensup ki~iler vard~. 1672 Eylülünde Osmanl~lar, Kamaniçe'yi fethedince yeni bir eyalet
olu~turarak özil Eyaleti'nin beylerbeyi Koca (Köstendilli) Halil Pa~a'y~~Kamaniçe beylerbeyi tayin etmi~lerdir. Kamaniçe Eyaleti 27 y~l varl~~~n~~sürdürmü~dir.
Giri~~bölümünün "Mufassal Defter ve Onun Osmanl~~Bürokrasisindeki Fonksiyonu (The
Defter-i Mufassal and Its Function in the Ottoman Bureaucracy)" adl~~altba~l~~~nda Osmanl~~
tahrir sisteminden ve tutulan tahrir defterlerinin içeri~inden bahsedilmektedir. Burada yazar,
her ne kadar bu defterlerde kayda geçirilen bir bölgenin tüm nüfusu yer almasa da, bölgeye
dair di~er kaynaklar, teknolojik ve ça~da~~ara~t~rma metodann~n kullan~m~yla hem ekonomik
hem de demografik tarih için Osmanl~~tahrir defterlerinin çok de~erli kaynaklar olabileceklerini vurgulamaktad~r. Ayr~ca XVI. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan itibaren Osmanl~lar taraf~ndan çok
önceleri fethedilmi~~bölgelerde tahrir defterlerinin haz~rlanmas~~eski önemini yitirmi~tir. Ancak
XVII. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan itibaren özellikle yeni fethedilen bölgelerde yeniden tahrir uygulamas~na geçihni~dr. Bu dönemde haz~rlanan Kamaniçe mufassal tahrir defterlerini de bu
uygulama çerçevesinde kabul etmek gerekir. Kamaniçe'nin A~ustos-Ekim 1672 tarihlerinde
Osmanl~~topra~~~haline gelmesiyle özellikle soylu s~n~f, daha önce sahip oldu~u muafiyedere yeniden sahip olmas~~söz konusu olmad~~~~için ~ehri terk etmi~tir. Olu~turulan Kamaniçe Eyaleti,
ilk önce Yazlofça, Bar ve Kamaniçe olmak üzere 3 sanca~a aynlnu~ur. Bunlara daha sonra Mejibuji eklenecektir. Kamaniçe Eyaleti'ne dair ilk mufassal defter büyük ihtimal 1072-1673
y~llar~nda tutulmu~, ancak bugün bu defter kaybolmu~tur. Daha sonraki defterde "defter-i atik",
"haric ez defter" gibi tabirler buna delalettir.
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1680 y~l~ nda Kamaniçe Eyaleti'ne beylerbeyi tayin edilen Ahmet Pa~a'ya bölgenin tahririni
organize etme emri verilmi~tir. Dariuzs Koloclziejczyk'in yapma haz~rlad~~~~Tl' 805 bu tahririn
sonucunda haz~rlanm~~t~ r. Defterin esas tarihi belli de~ildir. Ancak clefterde yer alan baz~~ belgelerin tarihlerinden hareketle ara~t~rmac~ , onun 1681 sollu ile 1682 ilkbahar~ nda tamamlanm~~~
olabilece~ini belirtmektedir. Defterin tutuldu~u tarih belli olmad~~~~gibi defter emininin ve
kfltibinin isimleri de belli de~ildir. Büyük ihtimal defter emini Halil Efendi'dir.
Göreve gelir gelmez Ahmet Pa~a'n~ n ilk i~ i, Lehistan-Litvania Devleti ile Podolia bölgesi
aras~ ndaki s~ n~ r~~ yeniden çizmek olmu~tur. S~ n~ r~n belirlenmesi 26 A~ustos ile 4 Ekim 1680 tarihleri aras~ nda yap~lm~~t~ r. Bu konuda haz~ rlanan protokol metninin Türkçe versiyonu Tl' 805
nolu Kamaniçe mufassal defterinde yer alm~~t~ r. Bu defterin icmali yoktur. Ancak Kamaniçe
bölgesinde da~~ t~ lan timarlann tezkirelerini içeren Podolia Ruznamçe Defteri Poznan
Ar~ivIeri'nde muhafaza eclilmektedir. Bu ayn~~defterin bir ba~ka nüshas~~ da ~stanbul Ba~bakanl~ k
Ar~ivi'nde yer almaktad~ r. Poznan'daki Podolia Ruznamçe Defteri ~~i~~~niishas~~ 19 A~ustos-21
Aral~ k 1682 tarihleri aras~nda ç~ karulan tezkireleri kaydet~ nektedir. Ancak der-kenarlarda ~ubat
1697 y~l~na kadar yap~lan i~lemlere dair bilgiler yer almaktad~ r. Ruznamçe defterinde ad~~geçen
bütün timar sahipleri~~i~~~isimleri Tl' 805 nol~~~Kamaniçe Mufassal Defterinde de kay~ tl~d~r.
Podolia defterleri sadece bölgedeki timar te~ kilatim anlamak için de~il, ayn~~ zamanda
vergi gelirlerinin tespiti ve bölgeler aras~ ndaki s~ n~r anla~ mazl~ klar' ile ki~iler aras~ ndaki
tart~~malar~ n çözümünde kullan~ labilir. Aynca cizye defterlerinin olu~ turulmas~ nda da mufassal
defterlerden yaralamlabilir.
"Yakla~~ k 1681 Tarihli (TT 805) Mufassal Defteri : içeri~i, Düzenlenmesi, Fiziksel
Tammlanmas~~ (The Defter-i Mufassal from ca. 1681 (77'80.5): Contents, Organization, Physcal
Description)" altba~l~~~~alt~ nda yazar, Kamaniçe Mufassal Defterinin tan~ t~ m~n" yapmaktad~r.
Kayna~~n iç ve d~~~tenkidi söz konusudur. Defter, padi~ah~ n tu~ras~yla ba~lamakta ve Osmanl~~
imparatorlu~u ile Lehistan-Litvania Devleti aras~ nda kabul edilen 1680 tarihli s~ n~ r~~ belirleyen
protokol metni ile sona ermekteclir. Genelde tahrir defterleri bir sancak içi~~~haz~rlanmaktayd~.
Ancak Karnaniçe bölgesi bir eyaletti ve bir sancaktan daha büyüktü. Dolay~s~yla Kamaniçe defteri bir eyalet için tutulmu~tu. Kamaniçe Eyaleti, Kamaniçe, Mejibuji, Bar ve Yazlofçe olmak
üzere dört sancaktan olu~ uyordu. Bu sancaklardan en büyü~ü Kamaniçe Sanca~~~idi ve sekiz
nalliyeden olu~ uyordu. Kamaniçe Sancak' nahiyeleri ~unlard~: Kamaniçe. Horopotova, iskala,
K~r~vçe, K~ tahorod (Kitahorod, Kitayhorad), ~jvan (~ zvan), Mihaylova. Satanova. Mejibuji ve Bar
sancaklar~~dörder nahiyeden, Yazlofçe Sancak' ise üç nahiyeden olu~uyordu. Mejibuji Sanca~~,
Mejibuji. Poloskiruf (Polofkiruf, Poloskiruri), Konstanun ve Çornostra (Çornosturuf) Nahiyelerinden ibaretti. Bar Sanca~~ na Bar, Popovçi, Zinkuv ve D~rajna (D~ ra~na) nahiyeleri ba~l~~ idi.
Yazlofçe Sanca~n~a tabi ola~~~nahiyeler ise Yazlofçe, Çortkuv, Kasperofçe'd~ r.
Defterin dili, tahrir defterlerine özgü Arapça ve Farsça yap~ lar içeren Osmanl~~
Türkçe'sidir. özellikle Kamaniçe kad~s~~~~~~~ kaleme ald~~~~ke~if hücetinde Arapça kelimeler ve
yap~lar a~~ rl~ ktad~ r. Siyah mürekkepli kalem ve üç hilalli filigram olan ~ talya~~~ ka~~d~~ kullan~l~ n~~t~ r. Genellikle defter, aç~ k ve okunakl~~siyakat yaz~s~~ile yaz~lm~~t~r. Vak~f s~ n~rlar~ na dair
kaleme al~nan ke~if hücetinde talik yaz~~kullan~lm~~t~ r. Zaman zaman divan-i hurmas~~yaz~~stili de
görülmektedir.
Dariuzs Kolodziejczyk, "Bir Dilbilimsel, Topografik, Demografik ve Ekonomik Kaynak
Olarak Osmanl~~ Defterleri (The Ottoman Registers as a Linguistic, Topographic, Demographic,
and Economic Source)" altba~l~~~~alt~nda yer adlar~ n~ n ve ki~i adlar~ n~ n okunmas~~ile ilgili zorluklardan, yerle~ im birimlerinin lokalizasyonundan, Osmanl~~ Podolia'sm~ n nüfusundan ve etnik
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yap~s~ ndan, Poldolia köyünün sosyal yap~s~ ndan ve köy ekonomisinden bahsedilmektedir. Yazar,
yer adlar~n~n okunu~unun oldukça zor oldu~unu belirtiyor. Çünkü yer adlar~~bazen arkaik Ukraynaca bazen Lehçe versiyonu ile verilmi~tir. Ayr~ca XVII. yüzy~l yer adlarnun Ukraynaca telaffuzu, günümüz Ukraynaca telaffuzuna göre ve Lehçe telaffuza k~yasla de~i~ikli~e u~ram~~t~r. Bu
da yer adlar~n~n okunmas~~bak~m~ndan güçlükler yaratm~~ur. Ki~i adlar~n~n okunu~unda da ayn~~
zorluklar söz konusudur. Ancak ki~i adlar~n~n kay~t ~ekli günümüz Ukraynacaya daha yak~n bir
okunu~~gerektirmektedir.
Defterde toplam 868 yerle~im biriminin ad~~geçmektedir. Bunlardan 728'i lokalize edilebilmi~tir. Yani n~eskun yerlerin % 92,1 'i, toplam yerle~im birimlerinin ise % 83,9'u lokalize edilebilmi~ tir. Meksander Yablonovksi'ye göre XVI. yüzy~l~ n sonunda Podolia'da 19.000 m2.
üzerinde 96.000 ki~i ya~amaktayd~ . XVII. yüzy~l~n ilk yar~s~nda Podolia'n~n nüfusu artmaya devam etmi~~ve baz~~ara~urmac~ lara göre 300.000'i a~m~~t~r. Bu durumda Osmanl~ lar~n geli~i
bölgenin nüfusunun azalmas~ na yol açu~~ ndan söz edilebilir. Ancak 1665 tarihli Polonya
ar~ivlerindeki ba~~vergisi defteri, Osmanl~~fethinden on y~ l öncesinde Podolia'aun nüfusunun
55.000'i a~mad~~~n~~göstermektedir. Osmanl~~fethinden yakla~~k dokuz y~ l sonra tutulan 1681
tarihli Kamaniçe defterine göre ise Podolia'n~n nüfusu Kamaniçe Kalesi ile di~er kalelerin garnizonu hariç 40.000 civar~ndad~r. Bu tarihlerde Osmanl~~imparatorlu~u ile Lehistan-Litvania
Devleti aras~ndaki s~n~r bölgesinde %70 oran~nda bir nüfus kayb~~söz konusudur. Ayr~ca yine bu
tarihlerde Tatar ak~nlar~~Podolia bölgesindeki halk~ n köylerini terk etmelerine ve yine bölgenin
bo~almas~na yol açm~~t~r. Asl~nda Osmanl~~faktörü, bölgenin issala~mas~nda rol oynayan pek
çok faktörlerden sadece bir tanesidir. Dolay~s~yla bu konuda sadece Osmanh hakimiyetini tek
sebep olarak göstermek yanl~~~olacakt~r.
Kamaniçe tahrir defterine göre eyaletteki gayr-i Müslim nüfus 37.662 ki~i civar~ndad~r.
Bunlardan % 96's~~ H~ ristiyan ve sadece % 4'ü Yahudi'dir. Yahudilerin oturdu~u merkezler
aras~nda Mejibuji, Kamaniçe, ~zvançe ve Satanova'y~~gösterebiliriz. Kamaniçe ~ehir merkezinin
etnik yap~s~~8 y~ll~k Osmanl~~hakimiyeti boyunca de~i~ikli~e u~ram~~ur. Osmanl~~fethinden evvel
~ehirde asalet ve dini s~n~f mensuplar~n~ n haricinde gayr-i Müslim nüfus olarak 1.072 Lehli, 696
Ermeni, 409 Ultraynah ve 261 Yahudi ya~amaktaydr. 1672 y~l~nda ~ehrin ku~aulmas~~s~ras~nda
bütün ~ehir sakinleri savunmada yer alm~~lard~r. Ancak fetih tamamlan~nca K~pçalt diline a~ina
olmalar~~dolay~s~yla Ermeniler Osmanhlara çabuk uyum sa~lad~lar ve imparatorlukta ya~ayan
di~er Ermeniler sayesinde toparland~lar. Osmanl~ lar bir süre sonra zengin Ermeni ve Yahudi
ailelerini Kamaniçe'den al~ p Filibe, Edirne, ~stanbul, K~rklareli gibi imparatorlu~un Avrupa yakas~ndaki ~ehirlere naklettiler. Böylece 1681 y~l~~civar~ nda Kamaniçe'de 280 hane Ukraynah, 75
hane Ermeni, 35 hane Yahudi ve 36 hane Lehli ya~~yordu. Ukraynahlar Rus olarak kaydedilmi~lerdir. Ayr~ca ~ehrin etnik mozai~i 29 Yunan ve Bulgar hane, 24 Çingene ve ço~unlu~u
Güney Slav as~ll~~23 martolos ile tamamlanmaktayd~. Böylece ~ehirdeki gayr-i Müslim nüfus
3.500'e ula~~yordu. Kamaniçe kalesindeki Osmanh garnizonunun say~s~~ise 6.000'in üzerindeydi.
Garnizondaki askerlerin baz~ lar~n~ n buraya aileleri ile beraber yerle~ti~ini dil~ünürsek Kamaniçe'de toplam sivil ve askeri nüfus say~s~~10.000 civar~na ula~maktayd~. Di~er kalelerdeki
Osmanl~~garnizonlar~~çok daha küçüktü. Bu dönemde Podolia ~ehir ve kasabalar~~etnik
bak~m~ndan ne kadar çe~itlilik gösteriyorsa, Podolia köy dokusu da o kadar homojen yani Ortodoks Ulu-aynal~~nüfusa sahiptir. Bu doku da Osmanl~~mufassal tahrir defterinde çok ayr~nt~l~~bir
~ekilde yans~t~lm~~t~r. Ayr~ ca defterdeki veriler, Podolia köy toplumundaki hiyerar~ik düzeni ve
sosyal farkhla~may~~da ortaya koymaktad~r. Podolia'da köy reisi hotaman olarak adland~nl~r ve
her köyün ba~~nda bir hotamanin kay~d~na rastlan~r. Büyük köylerde hotamandan önce Ortodoks papaz~~ve d~yak kaydedilir. Ayakkab~c~~ve çömlekçi gibi zanaat sahibi ki~iler de defterde
geçmektedir. De~irmenci, çoban ve çiftlik sahipleri de köyün hiyerar~ik listesinde yer almak-
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tad~r. De~irmenciler yada çiftlik sahipleri genelde Yahudi'dir. Çiftliklerde çal~~an çok say~da
naymn yani u~aklar da vard~r.
Dariuzs Kolodziejczyk, defterdeki verilere dayanarak Podolia'daki köylerin ekonomik durumu ile ilgili önemli bir saptama yap~yor. Buna göre miri arazi üzerinde oturan köy halk~, vak~f
arazi (örne~in Kara Mustafa Pa~a Valuflan) üzerindeki köylerde ya~ayan reayaya nazaran daha
iyi durumda oldu~u anla~~lmaktad~ r. Genel olarak Podolia reayas~ n~n durumu Osmanl~~
döneminde çok kötü görünmemektedir. Ayr~ ca yazar, defterdeki verilerden Podolia'n~ n verimli
topra~~n~n etkili bir ~ekilde kullan~lmad~~~ n~~ tespit etmektedir. Bu durum da, ürünlerin
saulabilece~i yerel bir pazar~n olmamasmdan, sava~~yflumlanndan, nüfusun azalmas~ndan ve yetersiz teknolojiden ileri gelmektedir.
Dariuzs Kolodziejczyk, Giri~~bölümünün "Mufassal Defterdeki Di~er Belgeler ve Bilgiler
(Other Documents and Information in the Defter-i MufassaI)" alba~l~~~~alt~nda padi~ah, beylerbeyi ve bölge defterdann~n haslann~n gelirlerini, valuflar~~ve Lehistan-Litvania Devleti ile Osmanl~~imparatorlu~u aras~nda çizilen s~n~ nn protokol metnini incelemektedir. Defterdeki en ilginç belgeler Sadrazam Kara Mustafa Pa~a'n~ n vakf~yla ilgili olanlard~r. Defterde da~~n~ k bir
~ekilde k~ sa da olsa eski sadrazam Ahmet Köprülü'nün ve vezir Musahip Mustafa Pa~a'n~ n
valuflan ile de ilgili bilgiler vard~r. 2 Eylül 1672 y~l~ nda VI. Mehmet, Kamaniçe'ye girdi~inde
Cuma namaz~ndan sonra 7 tane kilise camiye çevrilmi~ tir. Bunlardan üçü, IV. Mehmet'e, annesi
Turhan Hatice'ye ve gözdesi Rabia Gülnü~~Han~ m'a tahsis edilmi~ti. Daha sonra padi~ah, üç
büyük vezirine ve vaizi Mehmet Vani Efendi'ye kendi valuflar~m kurmalar~na müsaade etmi~tir.
Defterde yer alan ve son derece ilginç olan bir di~er metin de, Lehistan-Litvania aras~nda çizilen
s~n~ra dair haz~rlanan protokoldür. Bu protokolün ba~ka bir Osmanl~ca sureti Krakov'da Czatoryski Kütüphanesi'nde muhafaza edilmektedir. Protokolün Lehçe olarak bir sureti Kiev'de ve
iki sureti de Krakov'da bulunmaktad~r.
Son olarak kitab~n Giri~~bölümünde Dariuzs Kolodziejczyk, yay~ mlama ilkeleri, defterin
nas~l okunmas~~gerekti~i ve Türkçe ve Ukraynaca transkripsiyonlara dair notlara ve aç~ klamalara
yer vermektedir. Kayna~~ n transkripsiyonun (s.73-460) ve ~ngilizce tercümesi~~i~~~(s. 463-507)
ard~ ndan defterde geçen önemli terimleri içeren bir lügatçeye (s. 509-521), ki~i adlar~~(s. 523609) ve yer adlar~~indeksine (s. 611-652) yer verilmi~ tir. Metnin Ekler bölümünde yer alan metnin ~ngilizce tercilmesi, ki~i adlar~, köy adlan ve al~nan vergiler gibi tekrar eden lus~mlar d~~~nda
kalan bölümleri kapsamaktad~r. Hem ki~i hem de yer adlar~~indeksinin ard~ndan kullan~lan bibliyografyaya (s. 610, 653) yer verilmi~tir. Ki~i adlar~~indeksinde her ad~n kar~~s~nda Latince ve
Arapça transkripsiyonu, bu ad~ n yerel dildeki ~ekli ve defterde geçti~i sayfalar~n numaralar~~verilmi~tir. Yer adlar~~indeksinde de her yerle~im biriminin ad~n~n Latince ve Arapça transkripsiyonu, Ukraynaca ve Lehçe telaffuz ~ekli, defterde geçti~i sayfalar~n numaralar~~verilmi~tir. En
son olarak yer adlar~~alfabetik s~raya göre iki sütunlu bir tabloda gösterilmi~ tir. Bu tablonun ilk
sütununda Ukraynaca yer adlar~~bugünkü telaffuz ~ekliyle verilirken ikinci sütunda defterdeki
mukabili olan telaffuz ~ekilleri kaydedilmi~tir. Kitab~ n en son sayfalar~na da bölgeye ait ayr~ nt~l~~
olarak haz~rlanm~~~alt~~tane harita verilmi~tir
Dariuzs Kolodziejczyk'in Kamaniçe Eyaletine dair bu iki ciltlik çal~~ mas~, bilimsel titizli~i
ile Osmanl~~tahrir defterleri çal~~malar~na örnek te~kil edebilecek niteliktedir. Belli ki defter
üzerine uzun süre çal~~~lnu~t~ r. Bu uzun süreli mesai ara~t~rmac~ya kayna~~n~~çok iyi tan~mas~na
ve bundan ne tür bilgiler edinilece~ini ve bunlann nas~l kullan~lmas~~gerekti~i yönünde tecrübe
edinmesine yol açm~~t~ r. Dariuzs Kolodziejczyk'in çal~~mas~, özellikle Osmanl~~imparatorlu~unun Avrupa eyalet ve sancaklar~ na dair tahrir defterlerinin kesinlikle yerel dile vak~ f, siyakat
yaz~s~n~~ de~ifre edecek kadar iyi Osmanl~ ca bilen ve bölgeyi iyi tan~yan ki~ilerce çal~~~lmas~~
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gerekti~ini göstermi~tir. Ancak bu gibi vas~flar bir ara~urmac~da birle~ ti~i zaman tahrir
defterlerindeki veriler anlam kazanmaktad~ r. Bu durumda Osmanl~~tahrir defterleri tarih
ara~urmalar~n~ n hala vazgeçilmez kaynaklar~~olmaya devam edecektir. Ancak Kamaniçe defteri
üzerinde yap~lan çal~~man~ n titizli~ine ra~men kayna~m 60 sayfal~ k de~erlendirme k~sm~ n~ n
daha geni~~tutulmas~ n~ n mümkün oldu~ unu vurgulamak gerekir. Ayr~ca bu de~erlendirmenin
genel bir sonuç k~sm~~olmad~~~ n~~da belirtmeden geçemeyece~iz. Fakat defterin yay~mlanmas~ ,
ki~i ve yer adlar~~ indeksi ve harita çal~~malar~~daha sonraki çal~~ malar için muazzam bir data
sunmaktad~ r. Böylece kitap, önsözde de belirtildi~i gibi sadece Osmanl~ca bilen bilim camias~na
de~il, ayn~~zamanda Ukrayna üzerine çal~~an ve Osmanl~ca bilmeyen ana~urmac~lara hitap edebilecektir. Bu yönüyle çal~~ma hedefine ula~m~~t~r.
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