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Özet

Bu çalismada, XV ve XVI yüzyildan kalma Tahrir Defterleri serilerine
dayali olarak yapilan çalismalari tanimlamak üzere kullanilan ve Osmanli
tarihi arastirmalarinin bir alt disiplini oldugu kabul edilen "defteroloji"nin,
son altmis yilda geçirdigi asamalar tahlil edilmektedir. Tahrir defterlerinin
Ömer Lütfi Barkan tarafindan kesfedildigi ve kullanildigi 1940'li yillardan
baslayarak, günümüze kadar yapilan tahrir çalismalarinin en belirgin özel-
ligi, defterlerdeki verilerin, farkli nesil/er ve sahalardan gelen arastirmaci-
lar tarafindan, farkli sekil/erde anlasilmasidir. Bu farkli anlamalar, bir yan-
dan, Osmanli tarihi arastirmalarina yeni perspektifler kazandirirken, diger
yandan da, defterlerdeki verilerinin mahiyeti hakkinda, arastirmacilarin
sürekli olarak yanlis/eksik fikirler ileri sürmelerine neden olmustur. Bu ça-
lismanin amaci, defterler ve defterlerdeki verilerin mahiyeti hakkinda ileri
sürülen, bu, farkli ve zaman içinde degisen bakis açilarini inceleyerek,
defterolojinin yeni arayislara ve yöntem gelistirmelerine açik yönlerini tespit
etmektir.
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Tahrir defterlerinin Osmanli tarihi çalismalarina açilmasi ile birlikte, bu
sahada yapilmakta olan arastirmalarin mahiyetinde ve agirlik noktasinda,
önemli bir dizi degisikligin meydana geldigi gözlenmektedir. 1940'larda
yazdigi bir seri makale ile, tahrir defterlerin önemi ve degerine dikkati ilk
kez, Ömer Lütfi Barkan çekmistiLI Ayni tarihlerde, ilk tahrir defterleri ve
Barkan'in, Kanunlar'i yayinlanmistir.2Ancak, köklü bir degismenin gerçek-
lesmesi için, Braudel'in Akdeniz Dünyasi hakkindaki kitabinin yayinlandigi
1949 yilina kadar beklemek gerekmistir.3 Braudel-Barkan ekolü çizgisinde,
Osmanli tarihi arastirmalarinda meydana gelen degisme su nitelikleri sergi-
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lemektedir: I-Filolojiden uzaklasma; 2- Arsiv kaynaklarinin ön plana geç-
mesi; 3- Sayisal metotlarin kullanimi; 4- Müessese tarihine ve, sosyal ve
ekonomik tarihe ilgi. 5- Osmanli tarihinin ilk döneminden klasik döneme,
16. yüzyila kayma.4Bütün bu özellikler, defter çalismalarina da yansiyarak,
daha sonralari "defteroloji" adiyla anilacak olan, Osmanli tarihi çalismalari-
nin alt disiplinini olusturmustur.5 Defterolojinin baslangicini teskil eden,
Barkan' in tahrir defterlerinin önemine ilk kez isaret ettigi tarihten bu yana,
yaklasik altmis sene geçmis bulunuyor. Bu süre zarfinda tahrir defterleri,
farkli amaçlarla birbirinden çok farkli konulari çalismak için, farkli nesiller-
den ve sahalardan gelen arastirmacilar tarafindan bir dizi elestiriye ugramis-
tir.6

Takip eden kisimda, önce, tahrir defterlerinin meydana gelis sürecinden,
yani tahrir uygulamasindan bahsedilmektedir. Tahrir defterlerin, meydana
geldikleri süreç içerisinde tanitilmasinin, defterlerdeki verilerin mahiyetinin
okuyucu tarafindan daha iyi kavranmasina yardimci olacagi düsünülmüstür.
Ardindan, bu suretle meydana gelen tahrir defterlerilverilerinin, günümüz
arastirmacilari tarafindan algilanis sekilleri, baska bir ifadeyle, arastirmacila-
rin defterleri ne tür belgeler olarak gördükleri ve bununla baglantili olarak
yaptiklari çalismalar incelenmektedir. Tahrir defterlerine bakis açilarinin ve
tahrir çalismalarinin genel bir degerlendirilmesinin yapildigi degerlendirme
ve sonuç kisminda ise, yeni bakis açilari ve önerilere yer verilmektedir.

Tahrir Süreci

Tahrirler, Osmanli Imparatorlugu'nda, timar sisteminin uygulandigi
eyaletlerde, nüfus ve vergilendirilebilir gelir kaynaklarinin tespiti için yapi-
lan sayimlardir.7 Sayim esnasinda kayitlar bir deftere islenir, buna da, tahrir

defteri denirdi. Tahrir yapmanin amaci, öncelikle, eyaletlerdeki nüfus ve
vergilendirilebilir gelir kaynaklarini tespit etmek, sonra da, bunlari çesitli
devlet görevlilerine, sahislara ve vakiflara, hizmetleri karsiliginda maas,
gelir ve mülk olarak tahsis etmekti. Gelirlerin bu yolla dagitimi, Osmanli-
lar' in, direk merkezi hazineden ödeme yapmaksizin, ordu beslemelerini ve
topluma sosyal ve dini hizmetler sunmalarini mümkün kiliyordu.8

Günümüze kadar ulasan en erken tarihli tahrir defterinin 1431 yilina ait
olmasi dolayisiyla, tahrirlerin 15. Yüzyil gibi erken bir zamanda yapilmaya
baslandigi öne sürülebilir.9 Gerçekte, defterlerin düzenlenmeye baslandigi
tarihle ilgili elimizde kesin delil yoktur. Tahrir uygulamasi, 10 ila 30 yillik
fasilalarla tekrarlanarak 17. yüzyilin baslarina kadar sürdürülmüstür. Bir
bölgenin fethi, yeni bir padisahin tahta geçmesi ve gelir toplama ve dagiti-

4 Colin Heywood,"BetweenHistoricalMyth and 'Mythohistory':the Limits of Ottoman
History", Byzantine and Modern Greek Studies, 12 (1988), s. 337.

5 Tahrir defterlerine dayali çalismalari tanimlamak için kullanilan "defteroloji" terimi, Ameri-
kali tarihçi Heath Lowry tarafindan icat edilmistir. Defterlerdeki verileri degerlendirmek
üzere gelistirilen teknikleri ve terminolojisi ile, defteroloji basli basina bir sahadir. Yarim
yüzyildan fazla zamandir süregelen arastirma gelenegi, en ufak ayrintiya bile dikkati çeke-
rek, bu teknikler ve terminolojiyi gelistirmis, mükemmellestirmistir.

6 Osmanli tarihi arastirmalarinin, özellikle de defterolojinin, genel ve metodolojik anlamda
ugradigi degismeler, Heywood'un yukarida 4. dipnotta belirtilen makalesinde mükemmel
sekilde anlatilmistir.

Tahrir defterlerindeki verilerin Osmanli tarihi arastirmalarinda kullanimi ve bu kulla-
nimdan dogan problemlerin metodolojik yönden tahlili için takip eden arastirmalara bkz.
Mehmet Öz, "Tahrir Defterlerinin Osmanli Tarihi Arastirmalarinda Kullanilmasi Hakkinda
Bazi Düsünceler", Vakiflar Dergisi, XXII (1991), s. 429-439. Kemal Çiçek, "Osmanli Tah-

rir Defterlerinin Kullaniminda Görülen Bazi Problemler ve Yöntem Arayislari", Türk Dün-
yasi Arastirmalari, 97(1995), s. 93-111; Feridun Emecen, "Sosyal Tarih Kaynagi Olarak
Osmanli Tahrir Defterleri", Tarih ve Sosyoloji Semineri, Bildiriler, istanbul, 1990, s. 142-
156; Heath Lowry, "The Ottoman Tahrir Defters as a Source for Social and Economic
History: Pitfalls and Limitations", IV Uluslararasi Türkiye 'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi
Kongresi (4-8 Agustos, Münich, 1986)'ne sunulan teblig. Tahrir arastirmalari sahasinda
epey yanki uyandirmasina ragmen bu teblig henüz basilmamistir.

7 Timar sistemi Anadolu, Balkanlar, Irak, Suriye, Ürdün ve Filistin'de uygulanirken, Misir,
Yemen, Habes, Basra, Lahsa, Bagdat, Trablusgarb, Tunus ve Cezayir-i Garb salyaneli eya-
letlerdi. Bu konuda bkz. Salih Özbaran, "Some Notes on Salyane System in the Ottoman
Empire as Organized in the 16thCentury", Osmanli Arastirmalari, 1 (1986), s. 39-45.

8 Gelirlerin merkezi bir hazinede toplanmasi ve buradan dagitilmasi, Ortaçag sartliirinda
mümkün olmadigi için, hasil olduklari yerde tespiti ve tevzii yoluna gidilmistir. Sanayi ön-
cesi merkeziyetçi imparatorluklarda rastlanan bu uygulama dolayisiyla, toplumlar bir çesit
nüfus ve arazi sayimina öteden beri maruz kalmislardir. Sayimlarltahrirler, Osmanli öncesi
Islam devletlerinde oldugu kadar, Osmanli çagdasi devletlerde de görülür. Ömer Lütfi Bar-
kan, "Türkiye'de imparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri-I", s. 26-28.
Avrupa'da kurulan devletlerde, özellikle de Roma Imparatorlugu'nda, çesitli sayimlar ya-
pilmistir. Avrupa'daki bu tür sayimlarin en meshuru, Norman istilasinin ardindan, 1086 yi-
linda Ingiltere'de yapilanidir. ingiltere'nin tümünü kapsayan bu sayimim kayitlari,
Domesday Books adiyla iki ciltlik kitapta (Great Domesday Book ve Liltle Domesday Book)
toplanmistir. Bu kayitlar, (Domesday Books), gerek hacim, gerekse ihtiva ettikleri veri itiba-
riyla, Osmanli tahrirleriyle karsilastirilamayacak derecede genel, yüzeysel ve duragandir.
Bu kayitlar hakkinda bkz. lC.Holt (ed.), Domesday Studies, The Boydeli Press,
Woodbridge, 1990. Akdeniz düny.asindaki ülkelerde yapilan sayimlar ve bu sayimlar sonu-
cunda ortaya çikan kayitlarin karsilastirmali bir degerlendirmesi için bkz. Kemal Çiçek
"Osmanlilar'dan Önce Akdeniz Dünyasinda Yapilan Tahrirler Hakkinda Bazi Gözlemler",
OTAM, (Osmanli Tarihi Arastirma ve Uygulama Merkezi Dergisi), Sayi 6 (/995), s. 51-89.

Q Bu tnhrir defteri, Halil Inalcik tarafindan yayinlanmistir. Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i
Sancak-i Arvanid, Ankara, 1954.
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mini etkileyen savas, tabii felaket gibi degisikliklerin meydana gelmesi, yeni
bir tahrir yapilmasini gerektiren sebepler arasinda siralanabilir. io

Tahririn ilk asamasi olan mevcut gelir kaynaklarini tespit etmek, gere-
kirse yeni gelir kaynaklari ortaya çikarmak üzere bir emin tayin edilirdi.11
Eminin yanina, kayit islemlerini yürütmesi için, bir de kalib verilirdi. Mer-
kezden gerekli emir ve bilgileri alan tahrir heyeti, tahriri yapilacak eyalete
gitmek üzere yola çikardi. Eger gerekli görülürse, güvenligi saglamak ama-
ciyla, tahrir heyetine silahli koruyucular da katilirdi. Tahrir heyeti, ilk önce,
tahriri yapilacak olan eyaletin idari merkezini ziyaret eder, daha sonra, sira-
siyla bu eyaletteki diger idari birimlere giderdi. Tahririn yapildigi esnada,
tahrir heyeti, bütün yetiskin erkekleri ve onlarin bulug çagina erisen ogulla-
rini sahsen görürdü. Vergilerin miktarlari ve oranlari da bu esnada tespit
edilirdi. Tahririn sonuçlari bir deftere kaydedilirdi. Tahririn ilk asamasi
böylece tamamlaninca, defter Istanbul'a gönderilerek Sultan'a takdim edi-
lirdi. Inceledikten sonra, Sultan defteri onaylar ve mühürlerdi. Bu defterin
bir kopyasi yapilarak, referans için merkezde saklanirdi. Mühürlü defter ise
eyalete geri gönderilirdi (bu mufassal defterdir). Onaylanmis defteri alan
tahrir heyeti, bu sefer de, gelirleri dagitmaya baslardi. Bu da, tahririn ikinci
asamasidir. Gelirlerin dagitimi için baska bir defter daha düzenlenirdi (bu
icmal defterdir).

Bu suretle yapilan tahririn sonucunda, iki tür defter ortaya çikmaktadir:
mufassal (tafsilatli) ve icmal (özet). Bunlardan ilki, ilgili eyaletin idari yapi-
sina, ikincisi ise, gelirlerin timar olarak (mülk ve vakif gelirleri de, bazen, bu
tür defterlere dahil edilmistir) dagitimina göre düzenlenmistir. Farkli düzen-
leme nedeniyle, defterler farkli bilgileri ihtiva etmektedir. Ilkinde, yerlesim
birimleri, nüfus, toprak ve vergiler ayrintili sekilde tanimlanirken, ikinci-
sinde ise, gelirlerin tevzii ile ilgili olmasi nedeniyle, sadece yerlesim birimi-

LoInalcik'in belirttigine göre, bir bölgenin tahriri yapilincaya ve timar sistemi uygulanincaya
kadar, o bölge, Osmanli ülkesi olarak kabul bile edilmezdi: "Ottoman Methods of
Conquest", Studia Islamica, 2 (1954), s. 103-104.

ii Tahririn uygulanis sekli, 1575 tarihli bir fermanda ayrintili olarak anlatilmistir. Bu ferman
ve tahrir uygulamasinin diger yönleri hakkinda bkz. Halil Inalcik, Ottoman Method of
Conquest, s. 103-129. Bu konuda takip eden referanslara da bkz. Guyla Kaldy-Nagy, "The
Administration ofSancak Registration in Hungary", Acta Orientalia, 13 (1963), s. 181-223;
Rhoads Murphey, "Ottoman Census Methods in the Sixteen Century: Three Case Histories",
Studia Islamica, 71 (1990), s. 115-126; Mehdi Ilhan, "The Process of Ottoman Cadastral
Surveys During the Second Half of the Sixteenth Century. A Study Based on the
Documents Form the Mühimme Defters", AnuarulInstitutului de Istorie Si Arheologie HA.
D. Xenopo!", XXIVII (1987), s. 17-25; Mehdi Ilhan, "Tahrir Faaliyeti ve Bu Faaliyet Esna-
sinda Karsilasilan Güçlükler", Ata Dergisi, VII (1997), s. 85-103.
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11111iidi, buradan toplanacak gelirin miktari ve bu geliri toplayacak sahsin adi
bulunmaktadir. Bunlara ilave olarak, mufassal defterin bas sayfalarinda ilgili
oynlotin/sancagin kanunnamesi, icmal defterde ise, bazen, nüfusa dair özet
bilgi bulunabilir. Her iki tür defterde rastlanan verilerin mahiyetine, asagida
tlYl'lIltlliolarak deginilecektir. Buraya dahil edilen arastirmalarin büyük ço-
gunlu~unda, mufassal defterler kullanilmistir. Icmal defterlere ise, genel-
likle, mufassal defterlerde eksik olan bilgileri tamamlamak üzere müracaat
edilmistir.

Bu sekilde meydana gelen tahrir defterlerinin ihtiva ettikleri verilerin
?oiiginligi ve çesitliligi, defterlerin arastirmacilar tarafiridan farkli sekillerde
iilgilanmasina yol açarak, defterlerin ne tür belgeler blduklari ve bunlari
"mlismakiçin gelistirilen metotlar konularinda farkli görüsler ileri sürmele-
l'lneyol açmistir. Bu görüsler asagida sirasiyla incelenecektir.

Günümüz Arastirmacilarinin Tahrir Defterlerine Bakislari

Metin olarak Defterler

Tahrir defterleri, "bir çesit metin" veya "metin matrisi", defterlerin ba-
sina eklenen kanunnameler ise, "metin karakteri"ne sahip belgeler olarak
tanimlanmistir. Bu tarz bir algilamayla, defterler bir bütün halinde "metin"
muamelesi görmüs ve, defterlerdeki materyali genis arastirici kitlesine sun-
mak amaciyla, edisyonlari yapilmistir. Filolojik, metin ve belge-temelli Os-
manli tarihi arastirmasi geleneginde yetisen birinci nesil defteroglarin öncü-
lügünü yaptigi "metin kritigi", bu tür çalismalarin odak noktasini teskil et-
mistir. Ancak, bu yaklasim tarzi, yalnizca selefleri gibi çok titiz elestiriciler
olamayan, dolayisiyla defterlere elestirel gözle bakmayan, fakat ayni za-
manda, defterleri farkli sekilde algilayan ikinci nesil defteroglar tarafindan
göz ardi edilmistir. Ilk defter yayinlari ve daha gelistirilmis olan sonrakiler,
metin kritiginin en iyi örnekleridir.12Defter yayinlarini gelistirmek amaciyla
haritalar kullanma, verileri siyakat yazisindan modern Türkçe'ye çevirme ve
yer adlarinin çalisilmasi gibi bazi tekliflerde bulunulmustur.13Bunlarin yani

12Inalcik, Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid; Bruce Mc.Gowan, Sirem Sancagi Mufassal
'l'ahrlrDefteri, Ankara, 1983; Ömer Lütfi Barkan-Enver Meriçli, Hüdavendigar Livasi Tah-
rlr Defterleri I, Ankara, 1988. Osmanli Imparatorlugu'nun çesitli bölgelerine ait yayinlan-
mis tahrir defterleri hakkinda daha fazla bilgi için bakiniz, Heywood, a.g.m., s. 322-326.

IJ Tibor Halasi-Kun, "Some Notes on Ottoman Mufassal Defter Studies", Raiyyet Rüsumu,
Essays Presented to Halil Inalcik, Cambridge Mass, 1986 (Journal of Turkish Studies,
10(1986», s. 163-166; Heywood, a.g.m., s. 328-329.
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sira, tipki basimiari ve transkripsiyonltransliterasyonu yapilmis sekilde ol-
dukça kabataslak yayinlari da yapilmistir.14

Nüfius Sayimi Olarak Defterler

Tahrir defterleri, Barkan tarafindan Osmanli tarihi çalismalarina takdim
edildiginde, önemleri öncelikle nüfus sayimlari (census) olarak vurgulanmis
ve, defterler imparatorlugun demografik problemlerini incelemek üzere kul-
lanilmistir.LS O kadar ki, defterlere"nüfus sayimlari"olarak atifta bulunul-
mustur. Defterlerdeki materyal, Barkan'in deyimiyle, "ham veri" kabul edi-
lerek, bunlan degerlendirmek amaciyla, çesitli modem istatistik metotlari
uygulanmis, bazen de yeni metotlar gelistirilmistir.

Defterlerin nüfus sayimlari olarak önemine ve degerine yöneltilen eles-
tiriler.,yane onlarin nüfus sayimi niteligine yogunlasmistir: Defterlere, yal-
nizca vergi ödeyen yetiskin erkekler (nefer), çok nadir durumlarda, kocasinin
ölüm'ü üzerine hane sahibi olan kadinlar (bive), bulug çaginda evlenmemis
erkekler (mücerred), vergiden hariç tutulan bazi gruplar ve sahislar (muaf)
dahil edilmis, kadinlar, çocuklar ve askerller gibi, toplumun vergi ödemeyen
kesimi hariç tutulmustur. Bu da, arastiricilari, toplam nüfusu hesaplarken,
defterleri asiri bir titizlikle kullanmaya yöneltmistir. Daha sonra, "hane"
terimi odak noktasi haline gelmistir. Toplam nüfusu hesaplamak için, hane
sayilan, 2.72 den 7 ye kadar degisen çesitli katsayilarla çarpilmistir.16Erkek

14Bu türden çalismalara bir kaç örnek verilebilir: EvangeIia Balta, L 'Eubee A la Fin Du XVe
Siecle Economie et Population Les registres de I'annee 1474, Athens, 1989; Refet Yinanç-
Mesut Elibüyük, Kanuni Devri Malatya Tahrir Defteri 1560, Ankara, 1983; Refet Yinanç-
Mesut Elibüyük, Maras Tahrir Defteri 1563, 2 cilt, Ankara, 1988; Bahaeddin Yediyildiz"
Ünal Üstün, Ordu Yöresi Tarihinin Kaynaklari 1: 1455 Tarihli Tahrir Defteri, Ankara,
1992; Selami Pulaha, Defteri i Regjistrimit te Sanzhakut te Shkodres i vitit 1485, I-Il, Ti-
rana, 1974. (Birinci cilt giris ve Arnavutça'ya tercüme, ikinci cilt TT (Tapu Tahriri) lTnin
Arap harflerine çevirili Osmanlica metni).

15Barkan'in defterleri öncelikle nüfus sayimlari olarak algiladigi, 1940'da ve Braudel'in
kitabi yayinlandiktan sonra yaptigi çalismalarda hemen görülebilir. Barkan'in takip eden
makalelerini karsilastir: Imparatorluk Devrinin Nüfus ve Arazi Tahrirleri, s. 20; "Essai sur
les donnees statistiques des registres de recensement dans I'Empire Ottoman aux Xve et
XVI siec1es",Journal ofEconomic and Social History of the Orient, III (1958), s. 9-36.

16Bu katsayilar, genel tahminlere ve ayrintili matematiksel hesaplamalara oldugu kadar,
seyahatnamelerdeki bilgilere ve modern nüfus sayimlarina da dayanmaktadir. Ancak, yay-
gin sekilde, fakat ayni zamanda, gönülsüzce kullanilan 5 katsayisi disinda, genel kabul gö-
ren bir metot gelistirilernemistir. Degisik katsayilarin kullanimi hakkinda su makalelere ba-
kilabilir: Leila Erder; "The Measurements of Pre-industrial Population Changes: The
Ottoman Empire From the 15'hto 17thCentury", Middle Eastern Studies, XI (1975), s. 284-
301; Nejat Göyünç, "Hane Deyimi Hakkinda,",Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ta-
rih Dergisi, 32 (1979), s. 331-348; Andre Raymond, "The Population of Aleppo in the 16'h
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~lmlilldlii'lI\detlere kaydedildigi yas da, baska bir elestiri noktasini teskil et-
ml" II'. YIiie, bu konuda, farkli bölgeler için farkli tahminlerde bulunulmus-
Iiii 1'/

llIItiill bu elestiriler, defterlerin, vaftizlerin, evliliklerin ve ölümlerin
1\/lyd~(liidiAi Avrupa'daki Ortaçag kilise kayitlari, ve hatta, modern nüfus
./lylilil,,1'I ile karsilastirilmasindan kaynaklanmistir. Nihayette, bu elestiriil~r
'lI'IIflim:,I"rl, demografiden baska uygulama sahalari aramaya yöneltmiistir.
')~'hll'lol'deki nüfusla ilgili rakamlar kullanilarak, Osmanli demografi tarihi-
11111Q,,~ltliyönleri çalisilmistir. Bunlar baslica, nüfus artisi, nÜfus baskisi,
"111''''1111 ve Islamlasma-Türklesme süreci olup asagida sirasiyla gözden geçi-
,.1I~(!oktir.

Brnudel'in Annales ekolünden ilham alan Barkan, tahrirlerdeki "ham
v~rl"yi Osmanli Imparatorlugu'nun 16. yüzyildaki nüfus yapisini insa etmek
'\~Inkullanmis, bunun Braudel'in hipotezini destekleyecegini, ve böylece,
( hiiiiiiiili demografi ve ekonomi çalismalarinin, "Braudel'in tapinagi"nda bir
yei' kHzanacaginl ümit etmistir.18 Braudel'in hipotezini takiben, çesitli ma-
Iiiilli çalismalar yapilmistir. 19.

Osmanli sisteminin çöküsünü, dahili faktörlerden hareketle gözlemIe-
muk IIzere, öncelikli olarak "nüfus baskisi" çalisilmistir. Çesitli arastirmaci-
lni', d~l\erlerdeki verileri kullanarak, kirsal toplumdaki çözülmenin delillerini
iii'iiiiiistir. Ekonomik ve sosyal gerilemenin kesin bir delili oldugu düsünülen
11111\18baskisi, ilgili dönem boyunca, nüfus ve kaynaklar arsindaki denge
Incelonerek ölçülmüstür. Elde edilen sonuçlar tartismalidir. Anadolu'nun üç
ilu~isik bölgesinden yedi yüz köyü seçerek, ekilebilir arazinin nüfusa oranini
hmmplayan M. A. Cook, hem nüfusta, hem de ekilebilir arazinin büyüklü-
iilliid~ bir artis oldugunu gözlemlemis, ayni zamanda, nüfus artisinin, ek ile-

iinll i 71hCenturies According to the Ottoman Census Documents", International Journal of
Mlddle East Studies, 16 (1984), s. 447-460; Mehmet Ali Ünal, 16. Yüzyilda Harput San-
(I(/~/. 1518-1577, Ankara, 1989, s. 64.

1"lhl Iiiriismalarin özeti için bkz. Eugenie Elifoglu, "Ottornan Tahrir Defters Containing Ages
LifChildren: A New Source for Demographic Research", Archivum Ottomanicum, 9 (1984),
K,nl-328.

IMlluywood, a.g.m., s. 337; Ömer Lütfi Barkan, "Tarihi Demografi Arastirmalari ve Osmanli
'1'111'1111",Türkiyat Mecmuasi, \o (1951-53), s. 1-26; Ömer Lütfi Barkan, "Research on the
()UOll1l1nFiscal Surveys", Studies in the Economic History of the Middle East, ed. by M.
Cook, London, 1970, s. 163-171.

IUlhinulll C. Jennigs, "Urban Population in Anatolia in the Sixteenth Century: A Study of
I\l\y~eri, Karaman, Amasya, Trabzon and Erzurum", International Journal of Middle East
Studtes, 7/1 (1976), s. 21-57; Leyla Erder-Suraiyya Faroqhi, "Population Rise and Fall in
Aniiiolla 1550-1620" Middle Eastern Studies, XV (19799, s. 328-345.



326 Fatma ACUN

bilir arazinin genislemesinden daha'hizli seyrettigini tespit etmistir. Bütün bu
bulgular, incelenilen bölgelerde nüfus baskisinin oldugu yönündedir.2ODiger
yandan, S. Faroqhi ve H. Islamoglu, i 520-i600 tarihleri arasinda, Anado-
lu'da seçtikleri on bes bölgeye ait defterlerdeki verileri kullanarak, nüfusta
meydana gelen degismeler ile üretim ve ürün türlerindeki degismeler ara-
sinda baglanti kurmuslardir. Sonuç "nüfus artisi" olarak yorumlanmis ve
bunun belirtileri olan, bugday üretiminde düsüs, ticari ürünlerde artis ve
çiftlik sisteminin ortaya çikisi gibi deliller, Osmanli Imparatorlugu'nun top-
rak tasarrufu ve zirai üretim sisteminin 16 yüzyilin ikinci yarisi gibi erken
bir zamanda köklü degisime ugramaya basladigini öneren teoriyi destekle-
mek için kullanilmistir. Teoriye göre, bu degismeler, nihayette, Imparatorlu-
gun sosyal yapisinin çözülmesine yol açmistir.21

Çözülmenin kirsal toplumdaki yansimalarini gözlemlemek amaciyla,
Anadolu, Filistin, Ürdün ve Güney Suriye'de çalismalar yapan bir baska
arastirmaci, Hütteroth, Anadolu'da köylerin terk edildigini tespit etmis, an-
cak bunu, 1600 civarinda meydana gelen Celali ayaklanmalarinin yaptigi
tahribata baglamistir; Diger bölgelerdeise, nüfus baskisi olduguna dair her-
hangi bir delil bulunamamistir.22

Osmanli Devleti'nin kurulus tarihi, Barkan tarafindan, büyük Türk kit-
lelerinin yeni fethedilen bölgelere göçü ve buralardaki faaliyetleri olarak
görülmüstür. Bu görüs dogrultusunda, defterler ve diger kaynaklardaki veri-
leri kullanan Barkan, iskan sürecinde sürgünler, vakiflar, zaviyeler ve özel
mülkiyetin rolünü gibi konulari islemistir.23 H. Lowry ise, yeni fethedilen

20 M. A. Cook, Population Pressure in Anatolia, 1450-1600, London, 1972.

21 Suraiya Faroqhi-Huri Cihan Islamoglu, "Crop Patterns and Agricultural Trends in
Sixteenth-Century Anatolia", Review, 2 (1979), s. 401-436. Bu arastirmacilarla ayni görüs-
leri paylasmayan Halil Inalcik'in düsünceleri hakkinda bkz. "Impact of the Annales School
on Ottoman Studies and New Findings", Review 1/3-4 (1978), s. 88-90. Osmanli tarihine
getirilen yeni bakis açilari için bkz. Huri Cihan Islamoglu-Çaglar Keyder, "Agenda for
Ottoman History", Review, 1/1 (1977), s. 31-55. Bu makalenin temasi olan Asya tipi üretim
tarzi, daha sonralari Islamoglu tarafindan terk edilmistir. Bu konularda takip eden esere de
bkz. New Approaches to State and Peasantry in Ottoman History, Special lssue of Journal
of Peasant Studies, ed. by Halil Berktay and Suraiya Faroqhi, 18,3-4 AprillJuly 1991.

22WolfNDieterHütteroth, Landliche Siedlungen im südlichen lnneranatolien in den letzen
vierhundert Jahren, Göttingen, 1968; Wolf-Dieter Hütteroth-K. Abdulfettah, Historical
Geography of Palestine Trans-Jordan and Southern Syria in the Iate l6'h Century,
Erlangen, 1977, s. 55-56.

23Ömer Lütfi Barkan, "Osmanli Imparatorlugu'nuda bir Iskan ve Kolonizasyon Metodu Ola-
rak Vakiflar ve TemlikIer", Vakiflar Dergisi, 2 (1942), s. 279-386; "Osmanli Imparator-
lugu'nuda bir Iskan ve Kolonizasyon Metodu olarak Sürgünler", Istanbul Üniversitesi Ikti-

~,
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Istanbul, Trabzon ve Selanik sehirlerinde II. Mehmed' in, 15. yüzyil ortala-
rinda takip ettigi sürgün politikasini çalisarak, buzorunlu nüfus transferleri-
nin amacinin, ideal bir "etnik-dini karisirn" yaratmak oldugunu öne sürmüs-
tür. Bu karisirn, daha sonraki yüzyillarda, imparatorlugun sehir merkezlerine
model teskil edecektir.24

Simdiye kadar bazi rivayetlere dayanilarak önyargili biçimde çalisilan
Islamiasma ve Türklesme süreci tekrar ele alinarak, konu, mahalli düzeyde
ve defterlerden elde edilen deliller isiginda çalisilmistir.25Balkan ülkelerin-
deki arastirmacilar ise tahrir defterlerini, Balkanlar'daki yerli halkin Osmanli
idaresinden neler çektigini ve, etnik nüfusun kendi milli kimligini ne derece
muhafaza ettigini göstermek için kullanmislardir?6

Vergi ve Vergilendirilebilir Nüfus Kayitlari Olarak Defterler

Osmanli ekonomik tarihinin çesitli yönlerini çalismak için tahrirleri
kullanan arastirmacilar, defterleri, vergi ve vergilendirilebilir nüfusun kay-
dedildigi belgeler olarak görmüslerdir. Ancak, defterlerdeki vergilerle ilgili
rakamlarin, toplanmis vergiler degil, tahrirden önceki son üç yilin vergileri-

sat Fakültesi Mecmuasi, 11/1-4 (1949-50), s. 524-561; 13/1-4 (1951-52), s. 56-78; 15/1-4
(1953-54), s. 209-237.

24Heath Lowry, "Portrait of a City: The Population and Topography of Ottoman Selanik
(Thessaloniki) in the year 1478", Diptycha (1980-81), s. 254-293; Heath Lowry, "From
Lesser War to the Mightiest War: The Ottman 'Conquest and Transformation of Byzantine
Urban Centres in the Fifteenth Century", Continuity and Change in Late Byzantine and
Early Ottoman Society, eds. Anthony Bryer and Heath Lowry, Birmingham-Washington,
1986, s. 323-338.

25 Heath Lowry, The Ottoman Tahrir Defters as a Source for the Urban Demographic
History: The Case Study of Trabzon ca. 1486-1583, Ph.D. Dissertation, University of
California, Los Angles, 1977; John ThrikeIl, "Islamisation in Macedonia as a Social
Process", Islam in the Balkans, ed. by Jennifer M. Scarce, Edinburg, 1979, s. 43-48.

26Bu konuda bkz. Bistra Cvetkova, "Early Ottoman Tahrir Defters as a Source for the Studies
on the History of Bulgaria and the Balkans", Archiwum Ottomanicum, 8(1983), s. 133-213.
Bulgar arastirmacilar, Osmanli döneminin, kendileri için her yönden bir felaket oldugunu
iddia etmektedirler. Kendi geri kalmisliklari için Osmanlilar'i itham eden bir "felaket teo-
risi" bile ortaya atmislardir. Bu teori, Hollandali arastirinaci Machiel Kiel tarafindan, tahrir
defterleri ile birlikte çok sayida arsiv belgelerine dayanilarak hazirlanan çalisma ile çürü-
tülmüstür. Bkz, Machiel Kiel, Art and Society of Bulgaria in Turkish Period, A Sketch of the
Economic, Juridical and Artistic pre-Condifions of Bulgarian post-Byzantine Art and Us
Place in the Development of the Art of the Christian Balkans 1360-1700, Assen Maastricht,
1985. Balkanlar hakkinda yapilan bu türden tartismalar için bkz, The Origins of
Backwardness of Eastem Europe-Economics and Politics from the Middle Ages Until the
Early Twentieth Century, ed. by Daniel Chirot, University ofCalifornia Press, Berkeley-Los
Angles-London,1989.
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nin ortalamasi olmasi dolayisiyla, gelecol<tu topllmmmi..v"r~lI"r ()Idu~una
dikkatiçekmislerdir.Bu durum,bazi arast11'l11110111l1'1,1It\lhll'lui'lIi..ldi'iikamla-
rin degerinisorgulamaya yöneltmistir, Bu tII'fI~III'nill(liliii'l d"nC)rIUl'dckira-
kamlara dayanarak hesaplamalar yapmil Ihiliiiiilliil hi/" dli,lliiiiiciiiiislerdir.

Diger bir kisim arastirmaci ise, örne~in A, Miikoviiky, hii rnktllllllll'l, ~erçekte
toplanmis oian vergilerin rakamlarindandiihii Ihydiili hiilill1l9tlll',7 Vergi
kayitlari olarak kabul edilen tahrir defterleri, bt\~liol\i .11.011011l1va ,ohirlesme
ile ilgili konulari çalismak için kullanilmislll', MII,rillttllCll"l'vu Tiirihi-cog-
rafya konularinda yapilan çalismalar ve bölgu 9uIlfllllll11I'1 ini gruba dahil
edilebilir,'.çünkü bu tür çalismalari yapanlar dn duihil'luI'I, vurUllwyitlari ola-
rak algdamaktadir.

Önce ekonomi; zirai ve diger tür ürelim, \loimil, 1111111111vci Osmanli
Imparatorlugu'nun mali politikalari, tahrirleri kulhll1l1l'nkyupilnii çnlismalar
arasindadir.Osmanli Imparatorlugu'nunekonomiliinRii'lil..!1 01111'01<ziraata
dayandigi için, bu konuda yapilan çalismalar bu~lioii ~It',,1IImihli, dnha az
oranda ise ,ticaret ve imalatla ilgilidir. Zirai IIrotlililo "",,11 olmak, B.
McGowan,-bazlmodern tekniklerikullanarak,hiiiiO hii.iiiii yillil~ oi'talama
gelir ve vergi yükünü hesaplamistir. Defterde yei' iihiii hoi' Ith' tli'lIntl ekono-
mik-bugday-esdegerine (economical-wheat-equ Ivil10111, o,w,o,) çovirerek,
önce zirai ve diger tür üretimin toplam kapasito.lnl, dohn80111'11du, hane
basina üretimi hesaplamistir.28 McGowan'in bu y(\liloiiihll, dl~er iirnstirma-
cilar da, karsilastirma yapmak amaciyla, farkli bölgolurc uyguliunistir.29 Bu
niceliksel (quantitative) çalismanin amaci, deftorlerln dllz"nlendlAIzamanin
ölçüleri, oranlari ve para degeri ile kaydedilen okonomll( veriled, modern
dünyadaki degerlere çevirerek, günümüz okuyucusu lçlii tliihiiiili hule getir-
mektir.

Sehirlesme konusu, Bati'da gelistirilen teori vu ktivrniiilurin defterler-
deki verilereuygulanmasiyoluylaçalisilmistir,Bu çlilisl11uliirin ilk sonucu,
istenilen kaliplara uymayan tahrir verilerinin agir bir elosth'isivo, seçilerek

kullanimi olmustur. Yine de, bu tür çalismalar, Osmanli tarihine yeni bakis
açilari getirmis, kendi kavram ve hipotezlerini yaratma ihtiyaci hissedilmeye
baslanmistir. Sehirlerin gelismesi, zirai üretim ve nüfus artisi ve bu üç faktö-
rün endüstri öncesi, ziraatçi Osmanli toplumunda etkilesimi, H. Islamoglu
tarafindan örnek bir çalismada ele almmistir.3oSehirlerdeki ziraat, pazar ve
imalat faaliyetleri, sehirler arasindaki ulasim, ticaret ve pazarlar ve sehirlerin
büyüklükleri ve dagilimlari gibi konular da, S. Faroqhi tarafindan islenmis-
tif31

Müesseselerle ilgili olarak, bu genis konu timar sistemine sinirlandiril-
mistir. Ele alinan konular baslica sunlardir: Vergi, toprak sistemi veya bir
bölgeyi yönetme usulü olarak timar sistemi; timar sisteminin uygulanisi ve
isleyisi; Bizans pronoia sisteminin Osmanli timar sistemine tesiri; Osmanli
idaresini yerlestirmenin araci olarak timar sistemi ve timar dagitiminda Os-
manlilar'in takip ettigi politikalar.32

27 A. Makovsky, "Sixteenth Century Agricultural Production In ih~ Uvu of Jerusalem:
Insights from the Tapu Defters and an Attempt at Quantification", A/'chiwiimOl/omanicum,
9(1984), s. 91-127.

28 Bruce McGowan, "Food Supply and Taxation on the Middlc Dunube 1568-1579",
Archiwum Ottomanicum, i (I 969), s. 139-i96.

29 Suraiyya Faroqhi, "Peasants of Saideli in the Late Sixteenth Century", Archiwum
Ottomanicum, 8 (1983), s. 215-250; Mehmet Öz, Taxation Population and Regional
Economy in the District of Canik (According to Ottoman Tahrir Defters /455-/576), Ph.D.
thesis, Cambridge University, November 1990, s. 164 ve takip eden sayfalar. Bu çalisma
kitap halinde yayinlanmistir: XV ve XVI. Yüzyillarda Canik Sancagi, TUrk Tarih Kurumu,
Ankara,.lB99; Takip eden makaleye de bKz.A. Makowsky, a.g.m.

30Huri Cihan Islamoglu, Dynamics of Agricultural Production, Population Growth and Ur-
ban Development: A Case Study of Areas in Northern Central AnatoZia, /520-/575, Ph.D.
Dissertation, University of Wisconsin-Madison, 1979. Bu çalisma daha sonra, gözden geçi-
rilerek yayinlanmistir: Osmanli Imparatorlugu'nda Devlet ve Köylü, Iletisim Yayinlari, Is-
tanbul, 1991.

31Suraiyya Faroqhi, "Agricu1turalActivities in a Bektaihi Center: The Tekke of Kyzyl Deli
1750-1830", Südost-Forschungen, 35 (1976), s. 69-96; Suraiyya Faroqhi, "Sixteenth
Century Periodic Merkets in Various Anatolian Sancaks: Içel, Hamid, Karahisar-i Saliib,
Aydin ve Mentese", Journal of Economic and Social History of the Orient, 22 (1979), s.
405-417; Suraiyya Faroqhi, "Taxation and Urban Activities in Sixteenth Century Anatolia",
International Journal of Turkish Studies, 1/1 (1979-80), s. 19-53; Suraiyya Faroqhi, "The
Development of Anatolian Urban Network During the Sixteenth Century", Journal of
Economic and Social History of the Orient, 23 (1980), s.265-303; Suraiyya Faroqhi, Towns
and Townsmen of AnatoZia-Trade, Crafts and Food Production in an Urban Setting, 1520-
1650, Cambridge, 1984; Suraiyya Faroqhi, "Towns, Agriculture and the State in Sixteenth
Century Anatolia", Journal of Economic and Social History of the Orient, 33 (I 990), s. 125-
156.

32 Margret Venzke, "Aleppo's Malikane Divani System", Journal of American Oriental
Society, 106(1986), s. 451-469; Margret Venzke, "Syria's Land-Taxation in the Ottoman
'Classical Age' Broadly Considered", V. Milletlerarasi Türkiye'nin Sosyal ve Iktisadi Tarihi
Sempozyurnu, /989, Ankara, 1990, s. 4i 9-439; Geza David, "Financial Policy in a
Hungarian Sancak (the case of Simontornya)", Between the Danube and Caucasus, ed. by
Gyorgy Kara, Budapest, 1987, s. 23-29; Wolf D. Hütteroth, "Ottornan Andministration of
Desert Frontier in the 16th Century", Asian and African Studies, 2 (1985), s. 145-155;
Suraiyya Faroqhi, "Town Officials, Timar Holders and Taxation: The Late sixteenth
Century as seen from çorum", Turcica, 18(1986), s. 53-82; Irene Beldiceanu-Steinherr-
Mihnea Berindei-GilIes Veinstein, "Attribution de Timar dans la Province de Trabizonde
(fin du Xve siecle)", Turcica, 8 (1976), s. 279-209: 9 (1978), s. 107-154; Halil Inalcik,
"Stefan Dusandan Osmanli Imparatorlugu'na 15. Asirda Rumeli'de Hiristiyan Sipahiler ve
Menseleri", Fatih Devri Üzerine Tetk/kler ve Vesikalar, I, Ankara, 1987, s. 137-184; N.
Oikonomides, "Ottornan Influence on Late Byzantine Fiscal Practice", Südost-Forschungen,
45 (1986), s. 1-24.
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33 Wolf D. Hütleroth, "Methods of Historical Geography; Examples from Southeastem
Turkeyand Irak", V. Milletlerarasi Türkiye'nin Sosyal ve Iktisadi Tarihi Sempozyumu,
1989, Ankara, 1990, s. 487-499; T. Halasi-Kun, "Haram Countyand the Otloman Modava
Nahiyesi", Archivum Ottomanicum, 9(1984) s. 27-89; Tibor Halasi-Kun, "Otlornan
Toponimic Data and the Medieval Boundaries in Southeastem Hungary", From Hunyadi to
Rakaczi: War and Society in Early Modern Hungary, New York, 1982, s. 243-250; J.
Blaskovics, "The Period of Otloman Turkish Reign in Nove-Zamky (1663-1685)", Archiv
Orientalni, 54 (1986), s. 105-130.

34Nejat Göyünç, 16. Yüzyilda Mardin Sancagi, Istanbul, 1969; Ismet Miroglu, 16. Yüzyilda
Bayburt Sancagi, Istanbul, 1975; Bahaeddin Yediyildiz, Ordu Kazasi Sosyal Tarihi, An-
kara, 1985; Mehmet Ali Ünal, 16. Yüzyilda Harput Sancagi, Ankara, 1989; Feridun
Emecen, 16. Asirda Manisa Kazasi, Ankara, 1989.

nesil arastirmacilar ise, defterleri, vergi kayitlari olarak görmüslerdir. Def-
terlerdeki veriler, herhangi bir seçime tabi tutulmaksizin, bütün olarak, bölge
çalismalari yapan arastirmacilar tarafindan kullanilmistir. Bunlar da, defter-
leri, vergilendirilebilir nüfus ve vergilendi~ilebilir gelirlerin kayitlari olarak
görmüslerdir. Bu en son ve, simdiye kadar en iyi defter tarifi de elestirilmis-
tir, çünkü bu tarif, yergi muafiyeti olan kisilerin defterlere niçin kayit edil-
digi sorusuna, tatmin edici bir cevap vermemektedir.

Defter çalismalarin mevcut durumu, defterlerdeki verileri islemek üzere
ortak terminoloji ve çalisma teknikleri gelistirme yoluyla, defterleri daha iyi
ve daha kapsamli anlamaya ihtiyaç oldugunu göstermektedir. Defterleri
düzenleme amaci ve ihtiyacini ve, defterlerin Osmanlilar tarafindan kullani-
mini göz önünde bulundurmak, bu isin ilk asamasi olmalidir. Bu açidan ba-
kildiginda, defter düzenlemenin nihai amacinin, bir bölgeyi idare etmek için
gelir toplama ve dagitma konularinda kararlar almak oldugu görülmektedir.
Bu da, önce, defterleri "gelir toplama ve dagitma ile ilgili kayitlar" olarak
tanimlamayi, sonra da onlari, Osmanli idare mekanizmasi baglaminda de-
gerlendirmeyi gerektirmektedir. Bu baglamda defterler, timar sisteminin
uygulandigi bölgelerde idari, ekonomik, sosyal ve askeri düzenlemeler yap-
mak üzere bürokrasinin büyük ölçüde dayandigi, idari mekanizmanin bir
araci olarak görünmektedir. Diger bir deyisle, defterlerin asil fonksiyonu,
Istanbul'daki merkez bürokrasisi için tasradaki eyaletler hakkinda bilgi top-
lama araci olmalaridir. Merkezdeki bürokrasi bu bilgileri, ekonomik, sosyal,
idari ve askeri politikalari tespit etmek üzere kullanmaktadir.35Bu görüsler
dogrultusunda, daha "bütüncül" bir yaklasimla, defterlerin Osmanlilar'in
politika tayin etme mekanizmasini çalismak için kullanilmasi önerilebilir.
"Sistem yaklasimi" adini da verebilecegimiz bu tür bir yaklasim, bir yandan
tahrir defterlerindeki verileri, meydana geldikleri baglamda degerlendirme
firsatini verirken, diger yandan da, Osmanli Devleti ve toplumunu bir bütün
olarak görme ve öyle degerlendirme imkani saglamaktadir.36

Yukarida degerlendirilen çalismalarda, tahrirlerin kaynak olarak deger-
lerinin ön plana çikarildigi "kaynak merkezli", veya tahrirlerdeki verilerin bir
takim teorileri test etmek için kullanildigi, "teori merkezli" yaklasimlar be-
nimsenmistir. Bunlara ilaveten "amaç merkezli" yaklasim önerilebilir. Bun-

Defter çalismalarinda cografYave tarihi bir arada kullanma, kendisi de
bir cografYaciolan Hütteroth tarafindan baslatilmistir. Yerlesim birimleri ve
bunlarin nüfus, zirai ve diger tür üretim ile ilgili verileri haritaya yerlestirile-
rek aralarindaki baglantilar çalisilmistir. Bunlara ek olarak, defterlerdeki yer
adlari ile ilgili' bilgiler, köyler ve sehirlerin Ortaçag'daki sinirlarini belirle-
mek için kullanilmistir. Ancak, Hütteroth'un belirttigi faydalarina ragmen,
defter çalismalarinda cografYaninkullanimi fazla gelismemistir.33

Son olarak, bölge çalismalari: Bu tür çalismalarin ana karakteri, genel-
likle idari siniri belirlenmis bir cografi saha, örnegin bir sancagin seçilerek
burayla ilgili, seri halindeki bütün tahrir defterlerindeki bütün verilerin çali-
silmaya dahil edilmesi ve, defterlerin kapladigi dönem boyunca meydana
gelen degismelerin gözlenmesidir. N. Göyünç ve i. Miroglu tarafindan bas-
latilan ve B. Yediyildiz tarafindan gelistirilen bu tür çalismalar, Anadolu'nun
kirsal tarihini ögrenmek gibi genel bir amaçla, Türkiye'de yaygin olarak
yapilmaktadir.34

Degerlendirme ve Sonuç
Yukarida incelenen tahrir çalismalarinin su niteliklere sahip oldugu

gözlenmektedir: Baslica, sosyal ve ekonomi bilimlerinin çesitli sahalarinda
gelistirilen teoriler ve metotlar defterlere uygulanmis, bu da, bir yandan,
defter çalismalarinin genis bir sahaya yayilmasina ve zenginlesmesine neden
olurken, diger yandan da, defterlerin fonksiyonu ve degeri, dolayisiyla da,
defterleri çalismak için kullanilan teknikler ve metotlar hakkinda, farkli gö-
rüslerin ileri sürülmesine neden olmustur. Bazen anlasmazliga kadar varan
bu farkli görüslerin asil nedeni, diger sahalara ait metotlarin defterlere uy-
gulanmasinin, arastiricilari defterlerdeki veriyi kismen kullanmaya yönelt-
mesidir. Gerçekte, belli bir konuyu çalismak için, defterlerden yalnizca belli
tür veriler seçilmistir. Bu da, baslangiçta, arastiricilarin, defterleri nüfus sa-
yimlari olarak kabul etmesine neden olmustur. Bu durumu elestiren ikinci

35Bu noktaya isaret eden H. Inalcik, tahrir defterlerini çalisan arastirmacilarin, Osmanli ida-
resi, bürokrasisi, siyaseti ve sosyal yapisini bir bütün olarak görmeleri gerektigini belirt-
mektedir. Ilber Ortayli, "Inalcik'la Söylesi", Tarih ve Toplum, 103 (1992), s. 12-15.

36 Doktora tezi olarak hazirladigimiz çalismamizda bu yaklasim benimsenerek, Karahisar-i
Sarki Sancagi'na ait 15 ve 16. Yüzyila ait tahrir defterlerindeki veriler, Osmanli idari meka-
nizmasinin isleyisini çalismak üzere gelistirilen bir model dahilinde islenmistir. Bkz. Fatma
Acun, Ottoman Administration in the Sancak of Karahisar-i Sarki: An Analysis Based on
Tahrir Defters (1485-1569), Ph.D. Thesis, The University of Birmingham, 1993.
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dan kastedilen, tahrirlerin pratikte kuiianilma amacidir. Tahrir defterlerin-
deki verilerin, defterlerin düzenlenme ve kullanilma amacina uygun konulari
çalismada kullanilmasi, süphesiz, bu kaynaklardan maksimum düzeyde
istifadeyi saglayacaktir.37

C. Heywood'un ifadesiyle, Osmanli tarihi arastirmalarinin "Ikinci Dö-
nemi"nin sonlarina yaklastigimiz günümüzde, istatistigin "her sey" olmadi-
ginin kabul edilmesi ve, defterlerin daha elestirel gözle degerlendirilmesi,
"zor defteroloji zanaati"nin layikiyla iyi icra edilmesini saglarken, Osmanli
tarihi arastirmalarina yeni perspektifler kazandiracaktir.

37Tahrir defterlerinin, bu yazida önerildigisekilde, sistem yaklasimi ile degerlendirilmesi ve
bir takim hipotezlerin test edilmesi, bir bölgeye ait seri haldeki bütün defterlerinin
kullanimini gerektirdigi gibi, karsilastirma yapmak amaciyla, diger bölgelerin defterlerinin
de çalismaya dahil edilmesini gerektirmektedir. Bu da, ancak, tahrir verilerinin bilgisayarda
organize biçimde depolanip, sorgulanmasini (islenmesini) saglayan uygun bir veri tabaninin
gelistirilmesi ile mümkündür. Böyle bir veri tabani, Ramazan Acun tarafindan gelistirilmis-
tir. Tahrir verileri ile birlikte, seri kayit özelligine sahip vakfiye ve ser' iye sicili gibi belge-
lerin de dahil edilmesi ile daha kompleks hale gelen bu veri tabani, XIII. Türk Tarih Kong-
resi'nde tanitilmistir. Henüz basilmamis olan bu tebligin özeti için bkz. Ramazan Acun,
"Osmanli Arsiv Kaynaklari için Entegre bir Veri Tabani Tasarimi", XIII. Türk Tarih Kong-
resi, 4-8 Ekim 1999 Ankara, Bildiri Özetleri, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1999, s. 6.


