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Kur’ân-ý Kerîm’in
altmýþ altýncý sûresi.

™

Medine döneminin ikinci yarýsýnda nâzil olmuþtur. Müteharrim, Nebî ve Nisâ sûresi diye de anýlýr. Âyet sayýsý on iki olup
fâsýlasý “  ، ، ، ” אharfleridir. Hz. Peygamber’in aile hayatýný, dolayýsýyla kadýnýn din
ve inanç yönünü konu edinen sûrenin muhtevasýný üç bölüm halinde incelemek mümkündür. Birinci bölüm, “Ey peygamber!
Hanýmlarýnýn bir kýsmýný memnun etmek
için Allah’ýn sana helâl kýldýðý þeyleri neden
kendine haram kýlýyorsun?” sorusuyla baþlar. Sûrenin adýnýn kaynaklandýðý tahrîm
(haram kýlma) olayý hakkýnda tefsir ve hadis kaynaklarýnda yer alan farklý rivayetlerin deðerlendirilmesinden anlaþýlacaðý üzere Resûl-i Ekrem ile hanýmlarý arasýnda bir
kýrgýnlýk meydana gelmiþ, Resûlullah da
eþleriyle bir ay kadar beraber olmamaya
-yemin mahiyetinde- karar vererek ayrý bir
yerde yatmýþtý. Bunun yanýnda hanýmlarýndan Hafsa’ya aile hayatýna veya kendisinden sonra yönetimi Ebû Bekir ile Ömer’in
yürüteceðine dair sýr niteliðinde bazý þeyler söylemiþ, fakat Hafsa bunlarý Âiþe’ye
anlatmýþ, ayrýca Hafsa ile Âiþe kýskançlýklarý yüzünden Resûl- i Ekrem’e karþý bir nevi tavýr almýþtý. Sûrenin ilk bölümünde, yapýlan yeminin gerektiðinde bozulabileceði
ve kefâretinin ödeneceði belirtilir. Ardýndan söz konusu olaya deðinilerek huzursuzluða sebep olan Hafsa ile Âiþe’ye -isim
zikredilmeksizin- hitap edilir ve tövbe etmeleri öðütlenir; aksi takdirde Allah’ýn,
Cebrâil’in, samimi müminlerin ve melekle-

Tahrîm sûresinin ilk âyetleri

rin Resûlullah’a yardýmcý olacaðý ifade edilir. Hz. Peygamber’in hanýmlarýný boþamasý durumunda Cenâb-ý Hakk’ýn kendisine
daha üstün nitelikli hanýmlar vereceði bildirilir (âyet: 1-5).

Îsâ, s. 313-314). Tahrîm sûresini okuyan
kimseye Cenâb-ý Hakk’ýn tevbe-i nasûh nasip edeceði yolunda rivayet edilen hadisin
(Zemahþerî, I, 684-685) mevzû olduðu belirtilmiþtir (Muhammed et-Trablusî, II, 723).

Ýkinci bölümde cehennemin dehþetinden söz edilerek müminlere hem kendilerini hem de sorumluluklarý altýnda bulunan yakýnlarýný ondan korumalarý istenir.
Ýnkâr yolunu tutanlara kýyamet günü mazeret ileri süremeyecekleri uyarýsýnda bulunulduktan sonra tekrar müminlere hitap edilir; samimi bir tövbe ile Allah’a yöneldikleri takdirde günahlarýnýn baðýþlanacaðý ve cennete girecekleri müjdelenir.
Ardýndan Resûl-i Ekrem’e kâfirler ve münafýklarla amansýzca mücadele etmesi emredilir (âyet: 6-9). Sûrenin üçüncü bölümünde kadýnýn dinî hayatý ve ebedî kurtuluþuyla ilgili önce olumsuz, sonra olumlu örnekler zikredilir. Ýnkârcýlarla uzun süre mücadele eden Hz. Nûh’un karýsý ile ahlâksýzlýða karþý büyük mücadele veren Hz. Lût’un
karýsý kocalarýnýn yolundan gitmeyip inkâra sapmýþ ve ebedî felâkete mâruz kalmýþtýr. Bunun yanýnda, âlemlerin rabbiyle
yarýþma iddiasýnda bulunacak kadar kendini büyük gören Firavun’un karýsý ile Hz.
Îsâ’yý babasýz dünyaya getirmesi sebebiyle aðýr ithamlara mâruz kalan Ýmrân kýzý
Meryem’in bütün güçlüklere raðmen gönülden Allah’a baðlanarak kadýnlara üstün
örnek teþkil ettikleri ve ebedî mutluluða
hak kazandýklarý belirtilir (âyet: 10-12).

Ebû Dayf Mücâhid Hasan, Sûretü’tTa¼rîm adýyla tefsir ve tahlil mahiyetinde bir çalýþma yapmýþ (Kahire 1987); Ahmet Þark Tahrîm Sûresinin Eðitim Açýsýndan Yorumu (1993, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve Bilâl Iþýk Tahrîm Sûresinde Aile Ýçi Ýliþkiler (1999, MÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü) adýyla yüksek lisans
tezi hazýrlamýþlardýr. Abdülhakîm Mahmûd “Tefsîrü sûreti’t-Tahrîm” baþlýðý altýnda sûrenin muhtevasý hakkýnda deðerlendirmelerde bulunduðu makaleler yayýmlamýþtýr (Mecelletü’l-Ýslâm ve’t-ta½avvuf, I/10 [Kahire 1959], s. 21-25; I/11, s.
19-22; I/12, s. 18-21; II/1, s. 20-22; II/3, s.
16-19; II/5, s. 15-17).

Tahrîm sûresi nâzil olduðu sýrada müslümanlarýn refah düzeyi nisbeten yükselmiþti. Buna raðmen Hz. Peygamber aile
fertleriyle birlikte sade bir hayat yaþýyordu. Resûl-i Ekrem’in hanýmlarý arasýnda
bazý kýskançlýklarýn görülmesi tabii olduðu
gibi bir kýsmýnýn ashap hanýmlarýna bakarak daha rahat bir hayat istemesi de yadýrganacak bir durum deðildir. Fakat Ahzâb sûresinin bu konuya temas eden âyetlerinde (33/28-29) peygamber hanýmlarýnýn
dünyevî refahý istedikleri takdirde Resûlullah’tan boþanýp serbest kalabilecekleri,
sabýr ve kanaati ilke edinip Allah’ý, resulünü ve âhiret mutluluðunu tercih etmeleri
halinde ise Cenâb-ý Hakk’ýn büyük mükâfatýna nâil olacaklarý ifade edilmiþtir. Müfessir Taberî bu âyetlerin Tahrîm sûresinin
geliþiyle baðlantýlý olduðunu ileri sürmüþtür (Câmi£u’l-beyân, XXI, 187-188). Tahrîm sûresinin, kendilerine kitap indirilen
diðer peygamberlere nisbetle Resûlullah’a
has bir mazhariyet olarak nitelendirilen ve
Kur’an’ýn özünü teþkil eden kýsa (sýk sýk fâsýlalarla ayrýlan, mufassal) sûrelerden olduðu
bilinmektedir (Ýbrâhim Ali es-Seyyid Ali
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Osmanlý malî teþkilâtýnda
vergi tesbiti amacýyla yapýlan sayým.

™

Sözlükte “yazma, kaydetme, deftere geçirme” anlamýna gelen tahrîr kelimesi terim olarak, Osmanlý maliye teþkilâtýnda vergilerin ve bu vergileri verenlerin ismen tesbiti için deðiþik dönemlerde farklý þehirlerde gerçekleþtirilen sayýmlarý ve bu sayýmlarýn kaydedildiði defterleri ifade eder.
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Sanayi öncesi tarým toplumu yapýsýnýn hâkim olduðu çeþitli devlet ve imparatorluklarda ülkenin vergi ve vergi nüfusu potansiyelini belirlemek maksadýyla sayýmlar yapýlmýþtýr. Mýsýr’da ve Akdeniz havzasýnýn
kadîm medeniyetlerinde, Roma’da, Ortaçað Avrupa devletlerinde de bu usul bilinir.
Ýslâm devletlerinde de buna benzer bazý
uygulamalara rastlanýr. Fakat Osmanlý tahrir sistemi genel çaplý olmasý yanýnda ayrýntý ve düzen bakýmýndan kendine has bir
özellik taþýr. Osmanlýlar’ýn hangi tarihte bu
tür sayýmlara baþladýðý kesin þekilde bilinmemekle birlikte günümüze ulaþan en eski sayýmý ihtiva eden 835 (1431) tarihli Arvanid Sancaðý Defteri ile diðer bazý belgelerden, sayým sonuçlarýnýn kaydedildiði
defter usulünün XIV. yüzyýlda mevcut olduðu anlaþýlmaktadýr. Erken dönem tahrir
defterlerinde ilk sayýmdan sonraki sayýmlarda yapýlan iþlem “ta‘dîl-i kanûn-ý çifthâ
ve bennâkân” biçiminde tanýmlanýr (Cook,
s. 51). Bundan da bir önceki defterde mevcut verilerin güncelleþtirildiði ve kanunlarýn deðiþtirildiði sonucu çýkarýlabilir. Yeni
tahrir neticesinde hazýrlanan deftere “defter-i cedîd”, öncekine “defter-i atîk”, daha öncekine “defter-i köhne” denir. Osmanlýlar’da tahrir timar sistemiyle doðrudan
baðlantýlý bir özellik göstermiþ ve bu sisteminin yürürlükte olduðu (sâlyânesiz) eyalet ve sancaklarda uygulanmýþtýr (meselâ
XVI. yüzyýlda Rumeli, Anadolu, Rum / Sivas, Erzurum, Karaman, Zülkadriye / Dulkadir, Diyarbekir, Halep, Þam, Musul gibi
eyaletler), XVI. yüzyýlda fethedilen Mýsýr,
Yemen, Baðdat, Lahsâ gibi sâlyâneli eyaletlerle yerel beylerin yönetmesine izin verilen, Diyarbekir, Van eyaletleri içinde yer
alan, sayýlarý zaman içinde deðiþen (on-on
bir kadar) hükümet-sancaklarda tahrir yapýlmamýþtýr. XVI. yüzyýlýn sonlarýndan itibaren timar sisteminin önemini kaybetmeye baþlamasýyla klasik tahrir usulü yeni
veya yeniden fethedilen bazý yerler müstesna terkedilmiþtir. Selânikî’ye göre (Târih, I, 176) Ferhad Paþa ilk sadrazamlýðý
sýrasýnda (1591-1592) vilâyet tahririni yasaklamýþ ve gerekirse otuz yýlda bir yapýlmasý usulünü getirmiþtir.
Osmanlýlar, bir yörede ilki fethin hemen
ardýndan olmak üzere çeþitli vesilelerle
tahrir yaparlardý. Kaynaklarda tahrirlerin
hangi zaman aralýðý ile yapýldýðýna dair verilen rakamlar gerçeði tam yansýtmaz. Genel olarak kaynaklarda tahririn otuz yýlda
bir tekrarlanmasý gerektiðine iþaret edilir. Bununla birlikte fetih sonrasý gerçek
tahririn ardýndan yeni bir padiþahýn tahta geçmesi durumunda da genel tahrir426

lerin yapýldýðý anlaþýlmaktadýr. Meselâ Fâtih Sultan Mehmed’in saltanatýnýn ilk yýllarýnda (1454-1455) gerçekleþtirilen Rumeli, Anadolu ve Rum beylerbeyiliklerine ait
tahrir neticesinde tertip edilen Anadolu ve
Rumeli’deki sancaklarla ilgili pek çok defter bulunmaktadýr. Yine Kanûnî Sultan Süleyman dönemiyle II. Selim devri baþlarýnda ülke çapýnda tahrirler yapýldýðý, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve III. Murad gibi hükümdarlarýn ilk yýllarýnda da pek çok
eyaletin tahrir edildiði anlaþýlmaktadýr. Yavuz Sultan Selim döneminde 924’te (1518)
Ýbn Kemal’in eminliðinde Karaman’da gerçekleþtirilen tahrire ait bir defterin baþýnda Fâtih’in bir emrine atfen reâyânýn dirlik
ve düzenliði için “müceddeden yazýlmak
emrolunduðu” bildirilmektedir. III. Murad
devrine ait bir kayýtta, “Hâlâ cülûs-ý saâdetme’nûslarýnda her vilâyet müceddeden …”
tahrir edildiði yazýlýdýr. Bununla beraber
II. Selim devri baþlarýnda yazýlan yerlerin
çoðu aradan fazla zaman geçmediðinden
III. Murad devri baþlarýnda yazýlmazken
her iki hükümdar döneminde de tahriri yapýlan sancaklara rastlanmaktadýr (Budin,
Sirem, Simontornya vb.). Diyarbekir eyaletinin ve Doðu Anadolu’da bazý yerlerin
son tahriri Kanûnî Sultan Süleyman devri
sonlarýnda (1560-1566), Karaman eyaletinin son tahriri III. Murad devrinde (15831584), Rum / Sivas beylerbeyiliðinin son tahriri 982-984 (1574-1576) yýllarýnda, Anadolu beylerbeyiliðinin son tahriri bazý sancaklarda (Saruhan, Bolu, Sultanönü, Hudâvendigâr, Karahisarýsâhib, Hamîd, Teke vb.) II. Selim devri sonlarýnda, bazýlarýnda (Aydýn, Çankýrý, Kastamonu vb.) III. Murad devrinde gerçekleþtirilmiþtir. Rumeli’de pek çok eyalet ve sancaðýn (Bosna, Budin, Hersek, Ýzvornik, Novigrad, Peçuy, Segedin, Semendire, Sirem, Týmýþvar, Vidin
vb.) son tahrirleri III. Murad döneminde
yapýlmýþtýr. I. Ahmed devrinde az sayýda
da olsa hem klasik anlamdaki tahrirlerin
neticesinde tertip edilen hem de avârýz
sayýmlarýnýn sonuçlarýný yansýtan defterlere rastlanmaktadýr.
Devletin büyük malî külfetlerle karþýlaþtýðý dönemlerde deftere kayýtlý olmayan
gelirlerin bulunmasý için genel tahrir yapýlabilirdi. Öte yandan fethin hemen ardýndan gerçekleþtirilen tahrirler saðlýklý olmayýp daha ziyade eski kayýtlara dayandýðýndan ve fethedilen bir yörenin düzeninin
istikrara kavuþmasý zaman aldýðýndan birkaç yýl içinde ayný yerde tahrir tekrarlanýrdý. Buna örnek olarak Yavuz Sultan Selim
devrinde ele geçirilen Doðu ve Güneydoðu
Anadolu’daki bazý sancaklarýn 924 (1518)

ve 928 (1522-23) yýllarýnda yazýlmasý gösterilebilir (Göyünç, s. 38-42). Macaristan’da 1540-1590 arasýnda yaklaþýk on yýllýk
aralýklarla tahrir yapýldýðý tesbit edilmektedir (Dávid, s. 7-13). Klasik dönemde fetih
tahriri dýþýnda bazý yerlerin tahrirleri yaklaþýk yirmi beþ-otuz beþ yýllýk aralýklarla yapýlýrken bazý yerlerde çok daha kýsa aralýklarla yapýldýðý dikkate alýnýrsa tahrirlerin
sancaklarýn durumuna göre merkezî hükümetin gerekli gördüðü zamanlarda gerçekleþtirildiði söylenebilir.
Osmanlý belgelerinde tahririn amacý ülkedeki reâyânýn oturduðu yerleri ve iþlerinin bütün özelliklerini, mallarýnýn ve ürünlerinin kaynaklarýný, timar sahiplerinin gelirlerini, reâyâ ile timar sahipleri arasýndaki uzlaþmazlýklarý hükümdarýn (devlet) bilmesi olarak belirtilir. Bunun yanýnda þeriata ve yerleþik kanuna aykýrý bid‘at ve zulümlerin önlenmesi, avârýz vergisinin yüklenmesi durumunda hâne sayýsýnýn bilinmesi, vakýflarýn durumunun ortaya konulmasý gibi amaçlar da söz konusudur. Zaman içerisinde daha önce tâbi olduklarý eski kanunlarýn Kanûn-ý Osmânî ile deðiþtirilmesini talep eden halkýn bu talepleri de
dikkate alýnmýþtýr. Tahrir sýrasýnda hiçbir
kiþinin ve gelir getiren hiçbir nesnenin defter harici býrakýlmamasý (“efrâd-ý nâstan
bir ferd ve ebvâb-ý mahsûlâttan bir habbe
cüz’î ve küllî hâric-ez-defter nesne kalmayýp”) il yazýcýlarýna gönderilen hükümlerde

en sýk vurgulanan hususlardandýr. Tahrir
sýrasýnda yollanan emirlerde sayýmlarýn titizlikle yapýlmasýna yardým eden dirlik sahiplerinin terakkî ile ödüllendirileceði, ihmal gösteren mahallî idarecilerin azledileceði yönündeki uyarýlar da yer alýr.
Merkezden aldýðý görevlendirme tâlimatýyla tahrir yapacaðý sancaða giden ve yüksek mevkide görevli bir kiþi olan eminle (il
yazýcýsý, muharrir vb.) kâtipten oluþan tahrir kurulu dirlik sahipleri yahut vekilleri ve
kadýlarla birlikte teftiþe baþlardý. Kadýlar
kendi kazalarý yazýlýrken tahrir eminine yardýmcý olmakla mükellefti. Eminler tecrübeli devlet adamlarýndan seçilirdi. Meselâ
XV. yüzyýlda Timurtaþ Bey, Umur Bey, Mihaloðlu Ali Bey, Tursun Bey, Baltaoðlu Süleyman Bey; XVI. yüzyýlda niþancýlýk yapmýþ olan Celâlzâde Mustafa ve Trabzon
sancak beyi Ömer Bey gibi þahsiyetler dikkati çekmektedir. XVI. yüzyýlda maliye tecrübesine sahip eyalet defterdarlarýnýn yanýnda sancak beyi, kadý gibi yöneticilerin
de tahrir eminliði yaptýklarý görülmektedir. Yanlarýnda yazým görevini yerine getirmek üzere defterdarlýk, defterhane, ka-
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pýkulu ocaklarý vb. birimlerde kâtiplik yapanlardan seçilen bir kiþi bulunurdu. Tahrir heyeti, eski defterin (defter-i atîk) bir
nüshasý ile karþýlaþtýrmalý olarak vergi mükellefi reâyâyý kaydederken eski defterdeki verileri güncelleþtirirdi. Önceki tahrirden yeni tahrire kadar geçen sürede vefat eden kiþileri siler, bulûð çaðýna gelenleri eklerdi. Kiþilerin medenî hallerinde ve
fizikî yapýlarýnda meydana gelen deðiþiklikler de tesbit edilirdi. Çeþitli sebeplerle
vergi muafiyeti tanýnan kiþiler ve gruplar
bu durumu gösteren belgelerini kurula sunarlardý. Teftiþ sýrasýnda emine merkezden verilen defterde yer alan ürünlerin hâsýlat rakamlarý, reâyâ ve dirlik sahiplerinden edinilen bilgiler ýþýðýnda ortaya çýkan,
her bir üründen alýnan üç yýllýk vergi miktarý ile karþýlaþtýrýlýr ve uygun bulunduðu
takdirde bu üç yýlýn ortalamasý yýllýk gelir
olarak deftere kaydedilirdi.
Tahrir sürecinde mahallî âyan, eþraf, bilgi sahibi kiþiler yanýnda bilhassa yeni ele
geçirilen yerlerde Osmanlýlar’la uzlaþarak
konumlarýný sürdüren eski yönetici veya
dirlik sahiplerinin de rol oynadýðý anlaþýlmaktadýr. Meselâ XV. yüzyýl ortalarýnda
Rum beylerbeyiliði içerisinde yer alan ve
genellikle on-on beþ köyün birleþmesiyle
oluþan, “divan” ve “bölük” denilen bazý idarî birimlerin tahririnde bu birimlerin ayný zamanda dirlik sahibi olan divanbaþý ve
kethüdâ gibi yöneticilerinin verdikleri bilgiler esas alýnýrdý. Yine tahrir sürecinde il
yazýcýlarýna merkezden gönderilen emirlerde yetkilerini aþmamalarý hatýrlatýlmakta, kanunlara aykýrý deðiþiklikler bid‘at kabul edilip kaldýrýlmaktaydý. Tahrir sýrasýnda kurulla dirlik sahipleri ve halk arasýnda
bazan tartýþmalar meydana gelmekteydi.
II. Bayezid devrinde zâhiren dinî özellik
gösteren isyanlarýn çýkmasýnda ve yayýlmasýnda tahrir sonuçlarýndan memnun
olmayan timar sahiplerinin rolü vardýr. Bu
durum Yavuz Sultan Selim ve Kanûnî Sultan Süleyman dönemindeki isyanlarda da
görülmektedir. Geçim darlýðý yüzünden reâyânýn tahrir esnasýnda köylerinin gerçek
hâsýlatýný gizlemesi, köylerini terkederek
deftere yazýlmamasý, timar sahibinin raiyyetlerini tahrirden kaçýrmasý vb. olaylar
yaygýn biçimde meydana gelmekteydi. Öte
yandan güvenlik sorunu tahrir sürecini etkileyen unsurlardan biriydi. Meselâ 1642
yýlý avârýz tahriri sýrasýnda Aydýn sancaðý
il yazýcýsýna gönderilen bir fermanda saðlýklý bir sayým için öncelikle silâhlý reâyânýn silâhlarýnýn toplanmasý emredilmiþtir
(Hüdavendigâr Livasý Tahrir Defterleri, s.
57-62). Tahrir iþlemi olaðan durumlarda bir

iki yýl kadar sürmekle birlikte bu iþlem tahrir edilen alanýn büyüklüðü, tahrir sürecinde ortaya çýkan problemler, tahrir heyetinin halkýn arzusuyla deðiþtirilmesi, il
yazýcýsýnýn vefatý gibi sebeplerle uzayabilirdi. Bu süreçte vakýf köylere sonradan gelip yerleþenlerin durumu, kanuna aykýrý
vergi alýnmasý, yazým sýrasýnda ortaya çýkan fazlalýðýn (zevâid) nasýl tahsis edileceði, tahrir davetine icâbet etmeyen köylülerin durumlarýnýn tahkiki, tahriri zamanýnda bitirmeyen eminlerin uyarýlmasý vb.
meselelerle ilgili olarak gerek tahrir heyetine gerekse mahallî idarecilere merkezden çeþitli fermanlar gönderilirdi (BA, MD,
nr. 5, s. 2-7, 16 vd.). Emin ve kâtipler görevleri karþýlýðýnda her hâneden 2’þer akçe toplardý. Tahrir sonunda müsveddeler
iki nüsha olarak temize çekilir, biri defterhânede saklanýrken diðeri ait olduðu beylerbeyiliðe gönderilirdi. Tahrir neticesinde
mufassal, icmal / mücmel ve evkaf defterleri tertip edilirdi.
Tahrir sonucunda hazýrlanan tahrir defterleri (arþiv kataloglarýnda tapu tahrir defterleri), Osmanlýlar’ýn klasik dönem denilen
XV ve XVI. yüzyýllarda timar sistemini uyguladýklarý bölgelerde vergi mükelleflerine
ait çeþitli bilgileri, bunlarýn yaþadýklarý yerlerden toplanmasý beklenen vergileri, bu
vergilerin hangi kiþi veya kurumlarýn tasarrufunda bulunduðunu tesbit eden ve
genellikle sancak esasýna göre düzenlenen
resmî belgelerdir. Bu defterlerde vergi mükellefiyetini ve toplanacak tahminî vergi
miktarýný saðlýklý biçimde belirlemek için
sayýmý yapýlan bölgedeki vergiden muaf
kiþiler de yazýlýrdý. Tahrir iþlemiyle görevli kurul görevini tamamladýktan sonra
bu tür bilgiler mufassal deftere yazýlýrdý.
Bir köyün vergi mükelleflerinin yazýmý sýrasýnda bunlarýn dirlik sahibine ödemekle yükümlü olduklarý vergilerin bir yýllýk toplamý da deftere kaydedilirdi. Köylü çiftçilerin her birinin ne kadar vergi ödeyeceði
belirtilmezdi. Çift, ekinlü-bennâk, cababennâk vb. þeklinde yazýlan kiþilerden bu
statüleri gereði ne kadar vergi alýnacaðý
belliydi; ancak üretimle ilgili vergiler veya ârýzî vergilerin kimden ne kadar tahsil edileceði deftere yazýlmamýþtýr. Zira
Osmanlý tahrir defterlerindeki bu tür veriler, gerçekte tarhedilen veya toplanan vergi yekününü deðil tahminî vergi miktarlarýný göstermekteydi. Konu hakkýndaki bir
kanun hükmüne ve yerleþik kanaate göre üretimden alýnan vergilere dair veriler
tahrir iþleminden önceki üç yýlýn üretim
miktarlarý esas alýnarak hesaplanýrdý. Tahrir heyeti bu miktarý tesbit ederdi, fakat

akçe deðeri ve köylerin toplam gelir rakamlarý merkezde belirlenirdi.
Mufassal tahrir defterlerinin düzenlenmesinde zaman içerisinde birtakým deðiþiklikler meydana gelmiþse de XVI. yüzyýlda klasikleþmiþ biçimiyle bu defterlerin tertip tarzý þu þekilde tanýmlanabilir: Defterin baþýnda genellikle bir mukaddime ve
sancak kanunnâmesi yer alýr. Rum beylerbeyiliði gibi bazý eyaletlerde her sancaðýn
ayrý bir kanunnâmesi olmadýðýndan kanunnâme metni merkezî sancaðýn defterinin (TK, TD, nr. 14, vr. 3a-4b) baþýnda bulunur. XVI. yüzyýlýn son çeyreðine ait son
klasik tahrir defterlerinin baþýnda ayrýntýlý
fihristler vardýr. Bunlarýn ardýndan merkez
kazadan baþlayarak sancaðý oluþturan kaza ve nahiyeler sýralanýr. Bir kazada önce
eðer varsa merkez konumundaki (“nefs”
diye anýlan) þehir veya kasaba, yoksa yine
merkez durumundaki bir köy yazýlýr. Þehir ve kasabalarýn mahalleleri, bu mahallelerde kayýtlý yetiþkin erkeklerin adlarý ve
baba adlarý, meslekleri belirtilir. Yetiþkin
nüfus evli-bekâr (müzevvec-mücerret veya hâne-mücerret) ayýrýmýna göre verilir.
Mahallelerin yazýmýndan sonra þehir / kasabanýn geliri (hâsýl), bunu oluþturan unsurlar (genellikle pazar, boyahane, bozahane kapan, gümrük, liman þehirlerinde
iskele vb. mukataalarý; bazý kasabalarda
tarým üretiminden gelen öþür vb.). buradaki kuruluþlar, bað, bahçe, zemin vb. sýralanýr. Ardýndan kazadaki köylere geçilir.
Köyler bütün olarak yazýlabildiði gibi geliri hisselere ayrýlmýþ köyler hisseler halinde ayrý parçalar þeklinde kaydedilebilir
(hisse-i evvel, hisse-i sânî vb.). Köyün adý,
hâsýlýnýn nasýl tahsis edildiði (timar, zeâmet, has, vakýf, mülk vb.) belirtildikten
sonra köydeki veya hissedeki yetiþkin erkekler, baba adlarý ve konumlarý gösterilir (meselâ Ali veled-i Mehmed, çift).
Gayri müslimler genellikle hâne (müzevvec-mücerret) ayýrýmýna göre yazýlýrken
müslümanlar tasarruflarýndaki toprak miktarýný (tam çift, nîm / yarým çift, ekinlübennâk, caba-bennâk vb.) ve medenî durumlarýný (hâne, mücerret) belirten iþaretlerle kaydedilir. Anadolu’da XVI. yüzyýl ortalarýna kadar gayri müslimler de müslümanlar gibi çift resmi kategorilerine göre yazýlmýþ, bu tarihten itibaren onlar için
resm-i çift vb. yerine ispençe denilen vergi konulduðundan defterlere müzevvecmücerret diye geçirilmiþtir. Þahýslarýn kaydýndan sonra çiftlik, hassa çiftlik, zemin,
mevkuf zemin vb. toprak parçalarý yazýlýr.
Ardýndan köyün / hissenin toplam geliri,
bu geliri oluþturan vergiler (resm-i çift, is427
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pençe, resm-i bennâk, resm-i mücerred;
buðday, arpa, darý, pamuk, pirinç, meyve,
sebze, bað, keten, kendir, bal vb. öþürleri;
bâd-ý hevâ, deþt-bânî, koyun vergisi vb.)
gelir. Köylerin yaný sýra bunlarýn yakýnýndaki mezraalar, yaylaklar vb. de gelirleriyle birlikte yazýlýr. Kýsaca mufassal defterde bulunabilecek veriler þunlardýr: Bir sancakta yer alan kasaba ve köyler (karyeler),
mezraalar, çiftlikler, pirinç arklarý, deðirmenler, çeþitli sýnaî tesisler vb.; yerleþim
birimlerinde yaþayan vergi mükellefi erkek nüfus (muaf kiþiler ve gayri müslimlerle, meskûn yerlerde hâne sahibi dul kadýnlar dahil), çoðu yerlerde reâyânýn iþlediði topraklarýn büyüklüðü (ekilebilir toprak miktarý), timar sistemi içerisinde bulunmayan
avârýz ve XVI. yüzyýldan itibaren cizye vb.
vergiler hariç reâyâdan toplanan çift, bennâk, caba, mücerret, ispençe vergileri,
öþürler, bâd-ý hevâ türü ârýzî vergiler (cürüm ve cinayet, evlenme, müjdelik vb.);
vergilendirilen koyun ve kovan sayýsý.

Özet halindeki defterler (icmal / mücmel),
bilhassa XVI. yüzyýlda mufassal defterde
yer almayan dirlik sahiplerinin isimlerini ve
gelir toplamlarýný içerir. XV. yüzyýlda bu tür
bilgiler yanýnda bazý yerlerde dirlik sahiplerinin askerî yükümlülüklerinin de mufassal defterlere kaydedildiði dikkati çeker.
Esasen bu devirde mufassal defterlerin
bir kýsmý dirlik esasýna göre düzenlenmiþtir. Ayný dönemde timar sahiplerinin isimleri ve gelirlerinin yazýldýðý icmal defterlerine de rastlanýr. Yine bu defterlerde dirliði oluþturan yerleþimlerin vergi nüfusu
toplam rakam halinde yazýlmýþtýr. Mufassal defterlerde olduðu gibi icmal defterlerinin içerik ve yapýsýnda da zamanla deðiþiklikler meydana gelmiþtir (meselâ Hicrî 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid ’de dirlik sahiplerinin askerî yüküm-

lülükleri kayýtlý iken daha sonra yer almamasý gibi). XV. yüzyýlýn sonlarýndan itibaren timar icmallerinde padiþahtan baþlayarak dirlik sahipleri derecelerine göre sýrayla belirtilmiþ, her dirlik sahibinin gelir
saðladýðý köyler, bu köylerin toplam gelir
rakamý, bu köyden dirlik sahibine düþen
pay ve sonuçta dirlik sahibinin toplam geliri verilmiþtir.

Kanûnî Sultan Süleyman’ýn ilk yýllarýna
has görünen bir baþka icmal daha vardýr.
“Muhâsebe-i vilâyet defteri” diye adlandýrýlan ve 1530 yýlýna tarihlenen, fakat muhtemelen 1520’lere ait tahrirlerin sonuçlarýný yansýtan bu tür mufassal icmaller, “Alaman seferi” öncesinde imparatorluðun genel durumunu öðrenmek amacýyla derlenmiþtir. Bunlarda bir sancak ve kazadaki
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dirlikler padiþah haslarý, beylerbeyi haslarý, hisar muhafýzý timarlarý, timar ve zeâmetler evkaf ve emlâk þeklinde toplu halde kayýtlý olup her kategoride bulunan yerleþim birimlerinin nüfusu hâne, mücerret
vb. þeklinde toplam rakam olarak verilmiþ ve yine toplam vergi geliri yazýlmýþtýr.
Bir kazanýn yazýmý bittikten sonra orada
mevcut toplam kasaba, cami, köy, mezraa, zâviye vb. sayýsý, muaf kiþilerle vergiye tâbi nüfus özetleri çýkarýlmýþtýr. Bu iþlem sancak ve eyalet düzeyi içinde gerçekleþtirilerek genel verilerin kolayca görülebilmesi amaçlanmýþtýr. Ancak mufassal
defterlerle yapýlan mukayeseler bu tür defterlere verilerin kaydý sýrasýnda önemli yanlýþlýklarýn yapýlabildiðini göstermiþtir (Emecen, sy. 16 [1996], s. 37-44). Tahrirler neticesi hazýrlanan diðer bir defter çeþidi de
evkaf defterleridir. Bu defterlerden vakýf
olarak tahsis edilmiþ yerleþim yerleri hakkýnda bazan mufassal defterlerde yer almayan veriler elde edilebilmektedir. Yine
bazý yerlerde, vakfa tahsis edilen yerleþim
birimlerinin nüfus ve hâsýlý hakkýnda mufassal defterdekinden farklý bilgiler yoksa
da vakýf gelirlerinin harcandýðý yerler hakkýnda ayrýntýlar mevcuttur. Evkaf defterleri, mufassallarý tamamlamasý açýsýndan
bölgeden bölgeye ve zaman içerisinde farklý özellikler gösterir.
Defterler ilk baþlarda, meselâ Fâtih Sultan Mehmed döneminde tevký‘ hattýyla kaleme alýnýrken II. Bayezid devrinden itibaren siyâkat yazýsý hâkim olmaya baþlamýþ,
vergi miktarlarý ve nüfusa iliþkin sayýlar
bazý yerlerde veya bazý dönemlerde normal Arap rakamlarýyla, diðerlerinde divan
rakamlarýyla kaydedilmiþtir. Tahrir defterlerindeki terimler, ölçü ve tartý birimleri
standart olmayýp sancaktan sancaða farklýlýklar gösterebilir. Bazan ayný eyalet ya
da sancak içinde bile farklý öþür oranlarýna rastlanýr. Dolayýsýyla bu defterlerdeki
bilgiler, ancak baþlarýnda yer alan veya o
yöreye ait olduðu bilinen kanunnâmeler
ýþýðýnda anlaþýlabilir. Tahrir defterleri timar
ve arazi meselelerinde temel baþvuru kaynaðý sayýldýðýndan iki tahrir arasýnda veya son tahrirlerin ardýndan meydana gelen anlaþmazlýklarda, problemlerde niþancý tarafýndan defterde tashihlerin yapýldýðý
görülür. Yine son tahrirlerin ardýndan vakfedilen gelirlerle ilgili belgeler, ihtilâflý konulara dair arzuhal ve hüccetler, çeþitli hususlardaki ilmühaberler, mülknâme, ferman ve buyruldular gibi mufassal ve evkaf defterlerine iliþtirilmiþ pek çok resmî
belge mevcuttur. Bu defterlerin devletin
bir nevi hazinesi niteliðini taþýdýklarý için

sýký koruma altýnda tutulduðu, defter emininin nezâretinde Defterhâne’de saklandýðý, iþlemlerin de burada yapýldýðý bilinmektedir.
Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi’nde TapuTahrir Defterleri Katalogu’nda 1110
adet mufassal, icmal, evkaf, piyade, müsellem vb. defter bulunmaktadýr. Ayný
arþivin Bâb-ý Âsafî Defterhâne-i Âmire
Defter Katalogu’nda büyük kýsmý parçalar halinde 851 adet mufassal, icmal, evkaf vb. tahrir defteri muhafaza edilmektedir. Maliyeden Müdevver Defterler
Katalogu’nda da klasik tahrir ve avârýz
tahrir defterleri vardýr. Mufassal avârýz
defterlerine Tapu-Tahrir Katalogu’nda
da rastlanmaktadýr. Ayrýca Kâmil Kepeci Tasnifi’nde (Mevkufat Kalemi) çok sayýda mücmel avârýzhâne defteri mevcuttur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü
Kuyûd-ý Kadîme Arþivi’nde 203 mufassal,
162 icmal ve elli bir evkaf defteri bulunmaktadýr. Ýstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplýðý Muallim Cevdet yazmalarý arasýnda da mufassal, icmal ve evkaf defterlerine rastlanýr. Özellikle son tahrirlere ait defterler bazan çok geniþ bölgeleri kapsadýðýndan birden fazla cilt halinde muhafaza edilmektedir (Sivas ve Tokat, TK, TD,
nr. 10, 12, 14; Amasya, TK, TD, nr. 26, 30,
34; Rum-ili Sol-kol, TK, TD, nr. 187, 194;
Halep, TK, TD, nr. 36, 39; Þam, TK, TD, nr.
99, 177, 195).
XVI. yüzyýl sonlarýnda iki cepheli savaþlar ve içeride Celâlî isyanlarýnýn patlak vermesiyle yaþanan karmaþa ortamýnda halkýn ve timar sahiplerinin düþtüðü kötü durum köylülerin yerlerini yurtlarýný terkedip daha korunaklý yerlere kaçmalarý, ateþli silâh kullanan askerlerin devreye sokuluþu, merkezî hazine gelirlerinin arttýrýlmasý ihtiyacý vb. sebeplerle timar sistemi eski önemini kaybedince klasik tahrir usulü
de terkedilmiþtir. Avârýz vergisinin merkezî maliye açýsýndan giderek ön plana çýktýðý ve olaðan duruma geldiði, timar olarak tasarruf edilen mîrî arazinin mukataa
haline geldiði bu süreçte avârýz vergisinin
toplanmasý bakýmýndan önem arzeden
avârýz tahrirleri yapýlmaya baþlanmýþtýr.
Esasen XVI. yüzyýlda avârýz sayýmlarý yapýlmýþ, ancak genelde avârýz ve cizye yükümlüleri birlikte kaydedilmiþti. Müslüman
avârýz yükümlüleri veya daha önce muaf
olan kesimler için tutulan müstakil avârýz
defterlerinin ilk örneði 1600-1601 yýllarýna
aittir. Bu defter daha önce yardýmcý askerî
güç olarak hizmet eden piyade ve müsellemleri içerir. Tokat’a ait bu defterde piyade ve müsellemlerin yanýnda avârýz öde-
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yemeyecek derecede fakirlerle Celâlî korkusundan kaçanlar da yazýlýdýr (BA, MAD,
nr. 1294).
XVII. yüzyýlýn ilk çeyreðine ait baþka müsellem ve piyade defterleri de vardýr. 1620’den sonra avârýz defterleri daha kapsamlý
hale gelmiþtir. Bundan maksat, avârýz yükümlülüðünü bir bölgedeki bütün vergi
mükelleflerine âdil biçimde yaymaktý. 1616
tarihli Halep defteri en erken tarihli defterlerdendir. Bu tür defterler en çok 1642
yýlý civarýnda görülür. Ancak yapýlan genel
sayým yüzünden devrin sadrazamý Kemankeþ Kara Mustafa Paþa epeyce tepki çekmiþtir. Naîmâ’ya göre onun azlinin ve katlinin sebeplerinden biri de hazine gelirlerini arttýrmak için yaptýðý çeþitli ýslahatlarla bu çerçevede yapýlan avârýz ve cizye
tahriri sýrasýnda halka yapýlan zulümlerdir
(Târih, III, 977-978). XVII. yüzyýlýn ileri dönemlerinde de avârýz ve cizye tahrirleri yapýlmýþ, bu tür sayýmlarýn neticesinde mufassal ve icmal defterleri tertip edilmiþtir.
Sancaklar veya eyaletler arasýnda farklar
olmakla birlikte defterlerin ortak özellikleri vardýr. Mufassal defterlerde kasaba ve
köylerde askerî ve ulemâ kesimiyle reâyâ
ayrý ayrý yazýlmýþtýr. Bazý defterlerde toplam rakamlar, bazýlarýnda ise bunlarýn kaç
avârýz hânesine tekabül ettiði gibi bilgiler
mevcuttur. Kiþilerin meslekleri, özürlülük
halleri, muafiyetleri vb. hususlar da defterlerde yazýlýdýr. Bölgelerin bir kýsmýnda (Þarkîkarahisar, Erzurum vb.) hânelerin yanýnda bazý kiþilerin tasarrufundaki baðlar ve
araziler de kaydedilmiþtir (BA, MAD, nr.
299, 5152).
Mufassal avârýz defterleri esas olarak
yerleþim birimlerindeki hâneleri kayda geçirmiþtir. Bazan bu hâneler nefer, hâne ve
mücerret gibi kategoriler þeklinde zikredilir, fakat asýl olan, avârýz vergisini ödeyebilen yetiþkin hâne sahibi erkekleri ve
bazý hallerde dul kadýnlarý kaydetmektir.
Bunlarýn arasýnda yaþlýlýk, fakirlik, avârýz
ödemeye yeterli topraðý bulunmama ve
hastalýk gibi sebeplerle hâneye dahil olmayanlarla avârýz yükümlülüklerini belirli
hizmetler karþýlýðýnda yerine getirdiklerinden vergiden muaf tutulanlar da zikredilir. Defterlerde ayrýca hâne sahibi askerî
sýnýf mensuplarýnýn (askerî, ulemâ, seyyidler, zâviyedarlar vb.) yazýlý olduðu (BA, MAD,
nr. 3880, 5152), ancak özet defterlerde (BA,
MAD, nr. 6422; KK, nr. 2602) bu hânelerin
ilgili birimin hâne sayýsýna dahil edilmediði tesbit edilmektedir. Bazý eyaletlerin mufassal defterlerinde sadece avârýz ödeyebilen nüfusun belirlenmesiyle kalýnmamýþ,
sancak temelinde özet halinde bunlarýn

kaç nefer ve kaç hâne (avârýz hânesi) olduðu da belirtilmiþtir (BA, MAD, nr. 3074).
Diðer bölgelerde ise bu tesbit iþi icmal
defterlerinden izlenebilmektedir. Sivas’a
baðlý Amasya sancaðý defterinde dul kadýnlar (havâtîn-i tul) kategorisi özellikle dikkati çeker. Klasik tahrir defterlerinde gayri müslim nüfusun yoðun olduðu yerlerde hâne reisi konumundaki kadýnlar ise
“bîve” (dul) adý altýnda yazýlmýþtýr. XVII.
yüzyýlda avârýz tahrirleri hem Anadolu’da
hem Suriye’de hem de Balkanlar’da çeþitli sancaklarda birçok defa yapýlmýþ, XVIII.
yüzyýlda da sürmüþtür. Tanzimat dönemi
öncesinde II. Mahmud’un kurduðu yeni
ordu için asker tedariki gündeme gelince
erkek nüfusun durumunu tesbit amaçlý,
geniþ çaplý nüfus tahrirleri yapýlmýþtýr. Bu
tahrirlerde erkek nüfus yaþ ve dýþ görünüþ kategorilerine göre tesbit edilmiþ, altý aylýk periyotlarla nüfusun geçirdiði vukuat da (ölüm, doðum, göç) yazýlarak ana
kütük defterlerine kaydedilmiþtir. Bu geliþme ileride modern nüfus sayýmlarýnýn
baþlangýcýný oluþturacaktýr. Ayrýca Tanzimat’tan sonra temettuat denilen mal ve
varlýk sayýmlarýný içeren defterlerin hazýrlandýðý bilinmektedir.
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Muhammed Tâhir Ýbn Âþûr’un
(ö. 1973)
Kur’an tefsiri.

™

Eserin önsözünde belirtildiðine göre ilk
adý Ta¼rîrü’l-ma£ne’s-sedîd ve tenvîrü’l-£ašli’l-cedîd min tefsîri’l-kitâbi’lmecîd olup sonralarý müellifi tarafýndan
et-Ta¼rîr ve’t-tenvîr mine’t-tefsîr þeklinde kýsaltýlmýþtýr. Ýbn Âþûr, Zeytûne Üniversitesi’nde verdiði tefsir derslerini önce
Mecelletü’z-Zeytûne’de periyodik olarak
yayýmlamýþ (Belkasým el-Galî, s. 75), ardýndan bunlarý bir araya getirip eserini oluþturmuþtur. Ýbn Âþûr, tefsirin baþýnda kendi yöntemini analýrken daha önce yazýlan
tefsir kitaplarýndaki yorumlarý olduðu gibi
benimsemediðini, bunlara karþý bir tavýr
da almadýðýný ifade etmekte, kendisinin
hiçbir kaynakta görmediði bazý mânalarý
kitabýnda kaydettiðini belirtmektedir. Özellikle meânî, beyân ve bedî‘ sanatlarýný içeren belâgatýn Kur’an’ýn hemen her âyetindeki yansýmalarýný ortaya koymaya aðýrlýk
verdiðini zikretmekte ve bu hususun eski
tefsirlerin hiçbirinde yer almadýðýný söylemektedir. Müellif ayrýca âyetler arasýndaki
muhteva ve üslûp iliþkisine (tenâsübü’l-âyât)
önem verdiðine dikkat çekmekte, sûreler
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