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rin Resûlullah’a yardýmcý olacaðý ifade edi-
lir. Hz. Peygamber’in hanýmlarýný boþama-
sý durumunda Cenâb-ý Hakk’ýn kendisine
daha üstün nitelikli hanýmlar vereceði bil-
dirilir (âyet: 1-5).

Ýkinci bölümde cehennemin dehþetin-
den söz edilerek müminlere hem kendile-
rini hem de sorumluluklarý altýnda bulu-
nan yakýnlarýný ondan korumalarý istenir.
Ýnkâr yolunu tutanlara kýyamet günü ma-
zeret ileri süremeyecekleri uyarýsýnda bu-
lunulduktan sonra tekrar müminlere hi-
tap edilir; samimi bir tövbe ile Allah’a yö-
neldikleri takdirde günahlarýnýn baðýþla-
nacaðý ve cennete girecekleri müjdelenir.
Ardýndan Resûl-i Ekrem’e kâfirler ve mü-
nafýklarla amansýzca mücadele etmesi em-
redilir (âyet: 6-9). Sûrenin üçüncü bölümün-
de kadýnýn dinî hayatý ve ebedî kurtuluþuy-
la ilgili önce olumsuz, sonra olumlu örnek-
ler zikredilir. Ýnkârcýlarla uzun süre müca-
dele eden Hz. Nûh’un karýsý ile ahlâksýzlý-
ða karþý büyük mücadele veren Hz. Lût’un
karýsý kocalarýnýn yolundan gitmeyip inkâ-
ra sapmýþ ve ebedî felâkete mâruz kal-
mýþtýr. Bunun yanýnda, âlemlerin rabbiyle
yarýþma iddiasýnda bulunacak kadar ken-
dini büyük gören Firavun’un karýsý ile Hz.
Îsâ’yý babasýz dünyaya getirmesi sebebiy-
le aðýr ithamlara mâruz kalan Ýmrân kýzý
Meryem’in bütün güçlüklere raðmen gö-
nülden Allah’a baðlanarak kadýnlara üstün
örnek teþkil ettikleri ve ebedî mutluluða
hak kazandýklarý belirtilir (âyet: 10-12).

Tahrîm sûresi nâzil olduðu sýrada müs-
lümanlarýn refah düzeyi nisbeten yüksel-
miþti. Buna raðmen Hz. Peygamber aile
fertleriyle birlikte sade bir hayat yaþýyor-
du. Resûl-i Ekrem’in hanýmlarý arasýnda
bazý kýskançlýklarýn görülmesi tabii olduðu
gibi bir kýsmýnýn ashap hanýmlarýna baka-
rak daha rahat bir hayat istemesi de ya-
dýrganacak bir durum deðildir. Fakat Ah-
zâb sûresinin bu konuya temas eden âyet-
lerinde (33/28-29) peygamber hanýmlarýnýn
dünyevî refahý istedikleri takdirde Resû-
lullah’tan boþanýp serbest kalabilecekleri,
sabýr ve kanaati ilke edinip Allah’ý, resulü-
nü ve âhiret mutluluðunu tercih etmeleri
halinde ise Cenâb-ý Hakk’ýn büyük mükâ-
fatýna nâil olacaklarý ifade edilmiþtir. Mü-
fessir Taberî bu âyetlerin Tahrîm sûresinin
geliþiyle baðlantýlý olduðunu ileri sürmüþ-
tür (Câmi£u’l-beyân, XXI, 187-188). Tah-
rîm sûresinin, kendilerine kitap indirilen
diðer peygamberlere nisbetle Resûlullah’a
has bir mazhariyet olarak nitelendirilen ve
Kur’an’ýn özünü teþkil eden kýsa (sýk sýk fâ-
sýlalarla ayrýlan, mufassal) sûrelerden olduðu
bilinmektedir (Ýbrâhim Ali es-Seyyid Ali

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

Ebû Dayf Mücâhid Hasan, Sûretü’t-
Ta¼rîm adýyla tefsir ve tahlil mahiyetin-
de bir çalýþma yapmýþ (Kahire 1987); Ah-
met Þark Tahrîm Sûresinin Eðitim Açý-
sýndan Yorumu (1993, MÜ Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü) ve Bilâl Iþýk Tahrîm Sûre-
sinde Aile Ýçi Ýliþkiler (1999, MÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü) adýyla yüksek lisans
tezi hazýrlamýþlardýr. Abdülhakîm Mah-
mûd “Tefsîrü sûreti’t-Tahrîm” baþlýðý al-
týnda sûrenin muhtevasý hakkýnda deðer-
lendirmelerde bulunduðu makaleler ya-
yýmlamýþtýr (Mecelletü’l-Ýslâm ve’t-ta½av-
vuf, 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).
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Osmanlý malî teþkilâtýnda
vergi tesbiti amacýyla yapýlan sayým.
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Sözlükte “yazma, kaydetme, deftere ge-
çirme” anlamýna gelen tahrîr kelimesi te-
rim olarak, Osmanlý maliye teþkilâtýnda ver-
gilerin ve bu vergileri verenlerin ismen tes-
biti için deðiþik dönemlerde farklý þehir-
lerde gerçekleþtirilen sayýmlarý ve bu sa-
yýmlarýn kaydedildiði defterleri ifade eder.
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Kur’ân-ý Kerîm’in
altmýþ altýncý sûresi.

˜ ™

Medine döneminin ikinci yarýsýnda nâ-
zil olmuþtur. Müteharrim, Nebî ve Nisâ sû-
resi diye de anýlýr. Âyet sayýsý on iki olup
fâsýlasý “� ،� ،� ”א، harfleridir. Hz. Peygam-
ber’in aile hayatýný, dolayýsýyla kadýnýn din
ve inanç yönünü konu edinen sûrenin muh-
tevasýný üç bölüm halinde incelemek müm-
kündür. Birinci bölüm, “Ey peygamber!
Hanýmlarýnýn bir kýsmýný memnun etmek
için Allah’ýn sana helâl kýldýðý þeyleri neden
kendine haram kýlýyorsun?” sorusuyla baþ-
lar. Sûrenin adýnýn kaynaklandýðý tahrîm
(haram kýlma) olayý hakkýnda tefsir ve ha-
dis kaynaklarýnda yer alan farklý rivayetle-
rin deðerlendirilmesinden anlaþýlacaðý üze-
re 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 hanýmlarýn-
dan Hafsa’ya aile hayatýna veya kendisin-
den sonra yönetimi Ebû Bekir ile Ömer’in
yürüteceðine dair sýr niteliðinde bazý þey-
ler söylemiþ, fakat Hafsa bunlarý Âiþe’ye
anlatmýþ, ayrýca Hafsa ile Âiþe kýskançlýkla-
rý yüzünden Resûl- i Ekrem’e karþý bir ne-
vi tavýr almýþtý. Sûrenin ilk bölümünde, ya-
pýlan yeminin gerektiðinde bozulabileceði
ve kefâretinin ödeneceði belirtilir. Ardýn-
dan söz konusu olaya deðinilerek huzur-
suzluða sebep olan Hafsa ile Âiþe’ye -isim
zikredilmeksizin- hitap edilir ve tövbe et-
meleri öðütlenir; aksi takdirde Allah’ýn,
Cebrâil’in, samimi müminlerin ve melekle-
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lerin yapýldýðý anlaþýlmaktadýr. Meselâ Fâ-
tih Sultan Mehmed’in saltanatýnýn ilk yýlla-
rýnda (1454-1455) gerçekleþtirilen Rume-
li, Anadolu ve Rum beylerbeyiliklerine ait
tahrir neticesinde tertip edilen Anadolu ve
Rumeli’deki sancaklarla ilgili pek çok def-
ter bulunmaktadýr. Yine Kanûnî Sultan Sü-
leyman dönemiyle II. Selim devri baþlarýn-
da ülke çapýnda tahrirler yapýldýðý, II. Ba-
yezid, Yavuz Sultan Selim ve III. Murad gi-
bi hükümdarlarýn ilk yýllarýnda da pek çok
eyaletin tahrir edildiði anlaþýlmaktadýr. Ya-
vuz Sultan Selim döneminde 924’te (1518)
Ýbn Kemal’in eminliðinde Karaman’da ger-
çekleþtirilen tahrire ait bir defterin baþýn-
da Fâtih’in bir emrine atfen reâyânýn dirlik
ve düzenliði için “müceddeden yazýlmak
emrolunduðu” bildirilmektedir. III. Murad
devrine ait bir kayýtta, “Hâlâ cülûs-ý saâdet-
me’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 ya-
pýlan sancaklara rastlanmaktadýr (Budin,
Sirem, Simontornya vb.). Diyarbekir eya-
letinin ve Doðu Anadolu’da bazý yerlerin
son tahriri Kanûnî Sultan Süleyman devri
sonlarýnda (1560-1566), Karaman eyaleti-
nin son tahriri III. Murad devrinde (1583-
1584), Rum / Sivas beylerbeyiliðinin son tah-
riri 982-984 (1574-1576) yýllarýnda, Ana-
dolu beylerbeyiliðinin son tahriri bazý san-
caklarda (Saruhan, Bolu, Sultanönü, Hu-
dâvendigâr, Karahisarýsâhib, Hamîd, Te-
ke vb.) II. Selim devri sonlarýnda, bazýlarýn-
da (Aydýn, Çankýrý, Kastamonu vb.) III. Mu-
rad devrinde gerçekleþtirilmiþtir. Rumeli’-
de pek çok eyalet ve sancaðýn (Bosna, Bu-
din, Hersek, Ýzvornik, Novigrad, Peçuy, Se-
gedin, 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 defter-
lere rastlanmaktadýr.

Devletin büyük malî külfetlerle karþýlaþ-
týðý dönemlerde deftere kayýtlý olmayan
gelirlerin bulunmasý için genel tahrir ya-
pýlabilirdi. Öte yandan fethin hemen ar-
dýndan gerçekleþtirilen tahrirler saðlýklý ol-
mayýp daha ziyade eski kayýtlara dayandý-
ðýndan ve fethedilen bir yörenin düzeninin
istikrara kavuþmasý zaman aldýðýndan bir-
kaç yýl içinde ayný yerde tahrir tekrarlanýr-
dý. Buna örnek olarak Yavuz Sultan Selim
devrinde ele geçirilen Doðu ve Güneydoðu
Anadolu’daki bazý sancaklarýn 924 (1518)

ve 928 (1522-23) yýllarýnda yazýlmasý gös-
terilebilir (Göyünç, s. 38-42). Macaristan’-
da 1540-1590 arasýnda yaklaþýk on yýllýk
aralýklarla tahrir yapýldýðý tesbit edilmek-
tedir (Dávid, s. 7-13). Klasik dönemde fetih
tahriri dýþýnda bazý yerlerin tahrirleri yak-
laþýk yirmi beþ-otuz beþ yýllýk aralýklarla ya-
pýlýrken bazý yerlerde çok daha kýsa aralýk-
larla yapýldýðý dikkate alýnýrsa tahrirlerin
sancaklarýn durumuna göre merkezî hü-
kümetin gerekli gördüðü zamanlarda ger-
çekleþtirildiði söylenebilir.

Osmanlý belgelerinde tahririn amacý ül-
kedeki reâyânýn oturduðu yerleri ve iþle-
rinin bütün özelliklerini, mallarýnýn ve ürün-
lerinin kaynaklarýný, timar sahiplerinin ge-
lirlerini, reâyâ ile timar sahipleri arasýnda-
ki uzlaþmazlýklarý hükümdarýn (devlet) bil-
mesi olarak belirtilir. Bunun yanýnda þeri-
ata ve yerleþik kanuna aykýrý bid‘at ve zu-
lümlerin önlenmesi, avârýz vergisinin yük-
lenmesi durumunda hâne sayýsýnýn bilin-
mesi, vakýflarýn durumunun ortaya konul-
masý gibi amaçlar da söz konusudur. Za-
man içerisinde daha önce tâbi olduklarý es-
ki kanunlarýn Kanûn-ý Osmânî ile deðiþti-
rilmesini talep eden halkýn bu talepleri de
dikkate alýnmýþtýr. Tahrir sýrasýnda hiçbir
kiþinin ve gelir getiren hiçbir nesnenin def-
ter harici býrakýlmamasý (“efrâd-ý nâstan
bir ferd ve ebvâb-ý mahsûlâttan bir habbe
cüz’î ve küllî hâric-ez-defter nesne kalma-
yýp”) il yazýcýlarýna gönderilen hükümlerde
en sýk vurgulanan hususlardandýr. Tahrir
sýrasýnda yollanan emirlerde sayýmlarýn ti-
tizlikle yapýlmasýna yardým eden dirlik sa-
hiplerinin terakkî ile ödüllendirileceði, ih-
mal gösteren mahallî idarecilerin azledi-
leceði yönündeki uyarýlar da yer alýr.

Merkezden aldýðý görevlendirme tâlima-
týyla tahrir yapacaðý sancaða giden ve yük-
sek mevkide görevli bir kiþi olan eminle (il
yazýcýsý, muharrir vb.) kâtipten oluþan tah-
rir kurulu dirlik sahipleri yahut vekilleri ve
kadýlarla birlikte teftiþe baþlardý. Kadýlar
kendi kazalarý yazýlýrken tahrir eminine yar-
dýmcý olmakla mükellefti. Eminler tecrü-
beli devlet adamlarýndan seçilirdi. Meselâ
XV. yüzyýlda Timurtaþ Bey, Umur Bey, Mi-
haloðlu Ali Bey, Tursun Bey, Baltaoðlu Sü-
leyman Bey; XVI. yüzyýlda niþancýlýk yap-
mýþ olan Celâlzâde Mustafa ve Trabzon
sancak beyi Ömer Bey gibi þahsiyetler dik-
kati çekmektedir. XVI. yüzyýlda maliye tec-
rübesine sahip eyalet defterdarlarýnýn ya-
nýnda sancak beyi, kadý gibi yöneticilerin
de tahrir eminliði yaptýklarý görülmekte-
dir. Yanlarýnda yazým görevini yerine ge-
tirmek üzere defterdarlýk, defterhane, ka-

Sanayi öncesi tarým toplumu yapýsýnýn hâ-
kim olduðu çeþitli devlet ve imparatorluk-
larda ülkenin vergi ve vergi nüfusu potan-
siyelini belirlemek maksadýyla sayýmlar ya-
pýlmýþtýr. Mýsýr’da ve Akdeniz havzasýnýn
kadîm medeniyetlerinde, Roma’da, Orta-
çað Avrupa devletlerinde de bu usul bilinir.
Ýslâm devletlerinde de buna benzer bazý
uygulamalara rastlanýr. Fakat Osmanlý tah-
rir sistemi genel çaplý olmasý yanýnda ay-
rýntý ve düzen bakýmýndan kendine has bir
özellik taþýr. Osmanlýlar’ýn hangi tarihte bu
tür sayýmlara baþladýðý kesin þekilde bilin-
memekle birlikte günümüze ulaþan en es-
ki sayýmý ihtiva eden 835 (1431) tarihli Ar-
vanid Sancaðý Defteri ile diðer bazý bel-
gelerden, sayým sonuçlarýnýn kaydedildiði
defter usulünün XIV. yüzyýlda mevcut oldu-
ðu anlaþýlmaktadýr. Erken dönem tahrir
defterlerinde ilk sayýmdan sonraki sayým-
larda yapýlan iþlem “ta‘dîl-i kanûn-ý çifthâ
ve bennâkân” biçiminde tanýmlanýr (Cook,
s. 51). Bundan da bir önceki defterde mev-
cut verilerin güncelleþtirildiði ve kanunla-
rýn deðiþtirildiði sonucu çýkarýlabilir. Yeni
tahrir neticesinde hazýrlanan deftere “def-
ter-i cedîd”, öncekine “defter-i atîk”, da-
ha öncekine “defter-i köhne” denir. Osman-
lýlar’da tahrir timar sistemiyle doðrudan
baðlantýlý bir özellik göstermiþ ve bu siste-
minin yürürlükte olduðu (sâlyânesiz) eya-
let ve sancaklarda uygulanmýþtýr (meselâ
XVI. yüzyýlda Rumeli, Anadolu, Rum / Si-
vas, Erzurum, Karaman, Zülkadriye / Dul-
kadir, Diyarbekir, Halep, Þam, Musul gibi
eyaletler), XVI. yüzyýlda fethedilen Mýsýr,
Yemen, Baðdat, Lahsâ gibi sâlyâneli eya-
letlerle yerel beylerin yönetmesine izin ve-
rilen, Diyarbekir, Van eyaletleri içinde yer
alan, sayýlarý zaman içinde deðiþen (on-on
bir kadar) hükümet-sancaklarda tahrir ya-
pýlmamýþtýr. XVI. yüzyýlýn sonlarýndan iti-
baren timar sisteminin önemini kaybet-
meye baþlamasýyla klasik tahrir usulü yeni
veya yeniden fethedilen bazý yerler müs-
tesna terkedilmiþtir. Selânikî’ye göre (Tâ-
rih, I, 176) Ferhad Paþa ilk sadrazamlýðý
sýrasýnda (1591-1592) vilâyet tahririni ya-
saklamýþ ve gerekirse otuz yýlda bir yapýl-
masý usulünü getirmiþtir.

Osmanlýlar, bir yörede ilki fethin hemen
ardýndan olmak üzere çeþitli vesilelerle
tahrir yaparlardý. Kaynaklarda tahrirlerin
hangi zaman aralýðý ile yapýldýðýna dair ve-
rilen rakamlar gerçeði tam yansýtmaz. Ge-
nel olarak kaynaklarda tahririn otuz yýlda
bir tekrarlanmasý gerektiðine iþaret edi-
lir. Bununla birlikte fetih sonrasý gerçek
tahririn ardýndan yeni bir padiþahýn tah-
ta geçmesi durumunda da genel tahrir-



427

iki yýl kadar sürmekle birlikte bu iþlem tah-
rir edilen alanýn büyüklüðü, tahrir süre-
cinde ortaya çýkan problemler, tahrir he-
yetinin halkýn arzusuyla deðiþtirilmesi, il
yazýcýsýnýn vefatý gibi sebeplerle uzayabilir-
di. Bu süreçte vakýf köylere sonradan ge-
lip yerleþenlerin durumu, kanuna aykýrý
vergi alýnmasý, yazým sýrasýnda ortaya çý-
kan fazlalýðýn (zevâid) nasýl tahsis edilece-
ði, tahrir davetine icâbet etmeyen köylüle-
rin durumlarýnýn tahkiki, tahriri zamanýn-
da bitirmeyen eminlerin uyarýlmasý vb.
meselelerle ilgili olarak gerek tahrir heye-
tine gerekse mahallî idarecilere merkez-
den çeþitli fermanlar gönderilirdi (BA, MD,
nr. 5, s. 2-7, 16 vd.). Emin ve kâtipler gö-
revleri karþýlýðýnda her hâneden 2’þer ak-
çe toplardý. Tahrir sonunda müsveddeler
iki nüsha olarak temize çekilir, biri defter-
hânede saklanýrken diðeri ait olduðu bey-
lerbeyiliðe gönderilirdi. Tahrir neticesinde
mufassal, icmal / mücmel ve evkaf defter-
leri tertip edilirdi.

Tahrir sonucunda hazýrlanan tahrir def-
terleri (arþiv kataloglarýnda tapu tahrir defter-
leri), Osmanlýlar’ýn klasik dönem denilen
XV ve XVI. yüzyýllarda timar sistemini uy-
guladýklarý bölgelerde vergi mükelleflerine
ait çeþitli bilgileri, bunlarýn yaþadýklarý yer-
lerden toplanmasý beklenen vergileri, bu
vergilerin hangi kiþi veya kurumlarýn ta-
sarrufunda bulunduðunu tesbit eden ve
genellikle sancak esasýna göre düzenlenen
resmî belgelerdir. Bu defterlerde vergi mü-
kellefiyetini ve toplanacak tahminî vergi
miktarýný saðlýklý biçimde belirlemek için
sayýmý yapýlan bölgedeki vergiden muaf
kiþiler de yazýlýrdý. Tahrir iþlemiyle görev-
li kurul görevini tamamladýktan sonra
bu tür bilgiler mufassal deftere yazýlýrdý.
Bir köyün vergi mükelleflerinin yazýmý sý-
rasýnda bunlarýn dirlik sahibine ödemek-
le yükümlü olduklarý vergilerin bir yýllýk top-
lamý da deftere kaydedilirdi. Köylü çiftçi-
lerin her birinin ne kadar vergi ödeyeceði
belirtilmezdi. Çift, ekinlü-bennâk, caba-
bennâk vb. þeklinde yazýlan kiþilerden bu
statüleri gereði ne kadar vergi alýnacaðý
belliydi; ancak üretimle ilgili vergiler ve-
ya ârýzî vergilerin kimden ne kadar tah-
sil edileceði deftere yazýlmamýþtýr. Zira
Osmanlý tahrir defterlerindeki bu tür veri-
ler, gerçekte tarhedilen veya toplanan ver-
gi yekününü deðil tahminî vergi miktar-
larýný göstermekteydi. Konu hakkýndaki bir
kanun hükmüne ve yerleþik kanaate gö-
re üretimden alýnan vergilere dair veriler
tahrir iþleminden önceki üç yýlýn üretim
miktarlarý esas alýnarak hesaplanýrdý. Tah-
rir heyeti bu miktarý tesbit ederdi, fakat

akçe deðeri ve köylerin toplam gelir rakam-
larý merkezde belirlenirdi.

Mufassal tahrir defterlerinin düzenlen-
mesinde zaman içerisinde birtakým deði-
þiklikler meydana gelmiþse de XVI. yüzyýl-
da klasikleþmiþ biçimiyle bu defterlerin ter-
tip tarzý þu þekilde tanýmlanabilir: Defte-
rin baþýnda genellikle bir mukaddime ve
sancak kanunnâmesi yer alýr. Rum beyler-
beyiliði gibi bazý eyaletlerde her sancaðýn
ayrý bir kanunnâmesi olmadýðýndan ka-
nunnâme metni merkezî sancaðýn defte-
rinin (TK, TD, nr. 14, vr. 3a-4b) baþýnda bu-
lunur. XVI. yüzyýlýn son çeyreðine ait son
klasik tahrir defterlerinin baþýnda ayrýntýlý
fihristler vardýr. Bunlarýn ardýndan merkez
kazadan baþlayarak sancaðý oluþturan ka-
za ve nahiyeler sýralanýr. Bir kazada önce
eðer varsa merkez konumundaki (“nefs”
diye anýlan) þehir veya kasaba, yoksa yine
merkez durumundaki bir köy yazýlýr. Þe-
hir ve kasabalarýn mahalleleri, bu mahal-
lelerde kayýtlý yetiþkin erkeklerin adlarý ve
baba adlarý, meslekleri belirtilir. Yetiþkin
nüfus evli-bekâr (müzevvec-mücerret ve-
ya hâne-mücerret) ayýrýmýna göre verilir.
Mahallelerin yazýmýndan sonra þehir / ka-
sabanýn geliri (hâsýl), bunu oluþturan un-
surlar (genellikle pazar, boyahane, boza-
hane kapan, gümrük, liman þehirlerinde
iskele vb. mukataalarý; bazý kasabalarda
tarým üretiminden gelen öþür vb.). bura-
daki kuruluþlar, bað, bahçe, zemin vb. sý-
ralanýr. Ardýndan kazadaki köylere geçilir.
Köyler bütün olarak yazýlabildiði gibi ge-
liri hisselere ayrýlmýþ köyler hisseler ha-
linde ayrý parçalar þeklinde kaydedilebilir
(hisse-i evvel, hisse-i sânî vb.). Köyün adý,
hâsýlýnýn nasýl tahsis edildiði (timar, ze-
âmet, has, vakýf, mülk vb.) belirtildikten
sonra köydeki veya hissedeki yetiþkin er-
kekler, baba adlarý ve konumlarý göste-
rilir (meselâ Ali veled-i Mehmed, çift).
Gayri müslimler genellikle hâne (müzev-
vec-mücerret) ayýrýmýna göre yazýlýrken
müslümanlar tasarruflarýndaki toprak mik-
tarýný (tam çift, nîm / yarým çift, ekinlü-
bennâk, caba-bennâk vb.) ve medenî du-
rumlarýný (hâne, mücerret) belirten iþaret-
lerle kaydedilir. Anadolu’da XVI. yüzyýl or-
talarýna kadar gayri müslimler de müslü-
manlar gibi çift resmi kategorilerine gö-
re yazýlmýþ, bu tarihten itibaren onlar için
resm-i çift vb. yerine ispençe denilen ver-
gi konulduðundan defterlere müzevvec-
mücerret diye geçirilmiþtir. Þahýslarýn kay-
dýndan sonra çiftlik, hassa çiftlik, zemin,
mevkuf zemin vb. toprak parçalarý yazýlýr.
Ardýndan köyün / hissenin toplam geliri,
bu geliri oluþturan vergiler (resm-i çift, is-

pýkulu ocaklarý vb. birimlerde kâtiplik ya-
panlardan seçilen bir kiþi bulunurdu. Tah-
rir heyeti, eski defterin (defter-i atîk) bir
nüshasý ile karþýlaþtýrmalý olarak vergi mü-
kellefi reâyâyý kaydederken eski defterde-
ki verileri güncelleþtirirdi. Önceki tahrir-
den yeni tahrire kadar geçen sürede ve-
fat eden kiþileri siler, bulûð çaðýna gelen-
leri eklerdi. Kiþilerin medenî hallerinde ve
fizikî yapýlarýnda meydana gelen deðiþik-
likler de tesbit edilirdi. Çeþitli sebeplerle
vergi muafiyeti tanýnan kiþiler ve gruplar
bu durumu gösteren belgelerini kurula su-
narlardý. Teftiþ sýrasýnda emine merkez-
den verilen defterde yer alan ürünlerin hâ-
sýlat rakamlarý, reâyâ ve dirlik sahiplerin-
den edinilen bilgiler ýþýðýnda ortaya çýkan,
her bir üründen alýnan üç yýllýk vergi mik-
tarý ile karþýlaþtýrýlýr ve uygun bulunduðu
takdirde bu üç yýlýn ortalamasý yýllýk gelir
olarak deftere kaydedilirdi.

Tahrir sürecinde mahallî âyan, eþraf, bil-
gi sahibi kiþiler yanýnda bilhassa yeni ele
geçirilen yerlerde Osmanlýlar’la uzlaþarak
konumlarýný sürdüren eski yönetici veya
dirlik sahiplerinin de rol oynadýðý anlaþýl-
maktadýr. Meselâ XV. yüzyýl ortalarýnda
Rum beylerbeyiliði içerisinde yer alan ve
genellikle on-on beþ köyün birleþmesiyle
oluþan, “divan” ve “bölük” denilen bazý ida-
rî birimlerin tahririnde bu birimlerin ay-
ný zamanda dirlik sahibi olan divanbaþý ve
kethüdâ gibi yöneticilerinin verdikleri bil-
giler esas alýnýrdý. Yine tahrir sürecinde il
yazýcýlarýna merkezden gönderilen emir-
lerde yetkilerini aþmamalarý hatýrlatýlmak-
ta, kanunlara aykýrý deðiþiklikler bid‘at ka-
bul edilip kaldýrýlmaktaydý. Tahrir sýrasýn-
da kurulla dirlik sahipleri ve halk arasýnda
bazan tartýþmalar meydana gelmekteydi.
II. Bayezid devrinde zâhiren dinî özellik
gösteren isyanlarýn çýkmasýnda ve yayýl-
masýnda tahrir sonuçlarýndan memnun
olmayan timar sahiplerinin rolü vardýr. Bu
durum Yavuz Sultan Selim ve Kanûnî Sul-
tan Süleyman dönemindeki isyanlarda da
görülmektedir. Geçim darlýðý yüzünden re-
âyânýn tahrir esnasýnda köylerinin gerçek
hâsýlatýný gizlemesi, köylerini terkederek
deftere yazýlmamasý, timar sahibinin raiy-
yetlerini tahrirden kaçýrmasý vb. olaylar
yaygýn biçimde meydana gelmekteydi. Öte
yandan güvenlik sorunu tahrir sürecini et-
kileyen unsurlardan biriydi. Meselâ 1642
yýlý avârýz tahriri sýrasýnda Aydýn sancaðý
il yazýcýsýna gönderilen bir fermanda sað-
lýklý bir sayým için öncelikle silâhlý reâyâ-
nýn silâhlarýnýn toplanmasý emredilmiþtir
(Hüdavendigâr Livasý Tahrir Defterleri, s.
57-62). Tahrir iþlemi olaðan durumlarda bir

TAHRÝR



428

TAHRÝR

dirlikler padiþah haslarý, beylerbeyi hasla-
rý, hisar muhafýzý timarlarý, timar ve zeâ-
metler evkaf ve emlâk þeklinde toplu hal-
de kayýtlý olup her kategoride bulunan yer-
leþim birimlerinin nüfusu hâne, mücerret
vb. þeklinde toplam rakam olarak veril-
miþ ve yine toplam vergi geliri yazýlmýþtýr.
Bir kazanýn yazýmý bittikten sonra orada
mevcut toplam kasaba, cami, köy, mez-
raa, zâviye vb. sayýsý, muaf kiþilerle vergi-
ye tâbi nüfus özetleri çýkarýlmýþtýr. Bu iþ-
lem sancak ve eyalet düzeyi içinde gerçek-
leþtirilerek genel verilerin kolayca görü-
lebilmesi amaçlanmýþtýr. Ancak mufassal
defterlerle yapýlan mukayeseler bu tür def-
terlere verilerin kaydý sýrasýnda önemli yan-
lýþlýklarýn yapýlabildiðini göstermiþtir (Eme-
cen, sy. 16 [1996], s. 37-44). Tahrirler ne-
ticesi hazýrlanan diðer bir defter çeþidi de
evkaf defterleridir. Bu defterlerden vakýf
olarak tahsis edilmiþ yerleþim yerleri hak-
kýnda bazan mufassal defterlerde yer al-
mayan veriler elde edilebilmektedir. Yine
bazý yerlerde, vakfa tahsis edilen yerleþim
birimlerinin nüfus ve hâsýlý hakkýnda mu-
fassal defterdekinden farklý bilgiler yoksa
da vakýf gelirlerinin harcandýðý yerler hak-
kýnda ayrýntýlar mevcuttur. Evkaf defter-
leri, mufassallarý tamamlamasý açýsýndan
bölgeden bölgeye ve zaman içerisinde fark-
lý özellikler gösterir.

Defterler ilk baþlarda, meselâ Fâtih Sul-
tan Mehmed döneminde tevký‘ hattýyla ka-
leme alýnýrken II. Bayezid devrinden itiba-
ren siyâkat yazýsý hâkim olmaya baþlamýþ,
vergi miktarlarý ve nüfusa iliþkin sayýlar
bazý yerlerde veya bazý dönemlerde nor-
mal Arap rakamlarýyla, diðerlerinde divan
rakamlarýyla kaydedilmiþtir. Tahrir defter-
lerindeki terimler, ölçü ve tartý birimleri
standart olmayýp sancaktan sancaða fark-
lýlýklar gösterebilir. Bazan ayný eyalet ya
da sancak içinde bile farklý öþür oranlarý-
na 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 kay-
naðý sayýldýðýndan iki tahrir arasýnda ve-
ya son tahrirlerin ardýndan meydana ge-
len anlaþmazlýklarda, problemlerde niþan-
cý tarafýndan defterde tashihlerin yapýldýðý
görülür. Yine son tahrirlerin ardýndan vak-
fedilen gelirlerle ilgili belgeler, ihtilâflý ko-
nulara dair arzuhal ve hüccetler, çeþitli hu-
suslardaki ilmühaberler, mülknâme, fer-
man ve buyruldular gibi mufassal ve ev-
kaf defterlerine iliþtirilmiþ pek çok resmî
belge mevcuttur. Bu defterlerin devletin
bir nevi hazinesi niteliðini taþýdýklarý için

sýký koruma altýnda tutulduðu, defter emi-
ninin nezâretinde Defterhâne’de saklandý-
ðý, iþlemlerin de burada yapýldýðý bilinmek-
tedir.

Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi’nde Tapu-
Tahrir Defterleri Katalogu’nda 1110
adet mufassal, icmal, evkaf, piyade, mü-
sellem vb. defter bulunmaktadýr. Ayný
arþivin Bâb-ý Âsafî Defterhâne-i Âmire
Defter Katalogu’nda büyük kýsmý parça-
lar halinde 851 adet mufassal, icmal, ev-
kaf vb. tahrir defteri muhafaza edilmek-
tedir. Maliyeden Müdevver Defterler
Katalogu’nda da klasik tahrir ve avârýz
tahrir defterleri vardýr. Mufassal avârýz
defterlerine Tapu-Tahrir Katalogu’nda
da rastlanmaktadýr. Ayrýca Kâmil Kepe-
ci Tasnifi’nde (Mevkufat Kalemi) çok sa-
yýda mücmel avârýzhâne defteri mevcut-
tur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü
Kuyûd-ý Kadîme Arþivi’nde 203 mufassal,
162 icmal ve elli bir evkaf defteri bulun-
maktadýr. Ýstanbul Belediyesi Atatürk Ki-
taplýðý Muallim Cevdet yazmalarý arasýn-
da da mufassal, icmal ve evkaf defterleri-
ne rastlanýr. Özellikle son tahrirlere ait def-
terler bazan çok geniþ bölgeleri kapsadý-
ðýndan birden fazla cilt halinde muhafa-
za 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 savaþ-
lar ve içeride Celâlî isyanlarýnýn patlak ver-
mesiyle yaþanan karmaþa ortamýnda hal-
kýn ve timar sahiplerinin düþtüðü kötü du-
rum köylülerin yerlerini yurtlarýný terke-
dip daha korunaklý yerlere kaçmalarý, ateþ-
li silâh kullanan askerlerin devreye soku-
luþu, merkezî hazine gelirlerinin arttýrýlma-
sý ihtiyacý vb. sebeplerle timar sistemi es-
ki önemini kaybedince klasik tahrir usulü
de terkedilmiþtir. Avârýz vergisinin merke-
zî maliye açýsýndan giderek ön plana çýk-
týðý ve olaðan duruma geldiði, timar ola-
rak tasarruf edilen mîrî arazinin mukataa
haline geldiði bu süreçte avârýz vergisinin
toplanmasý bakýmýndan önem arzeden
avârýz tahrirleri yapýlmaya baþlanmýþtýr.
Esasen XVI. yüzyýlda avârýz sayýmlarý ya-
pýlmýþ, ancak genelde avârýz ve cizye yü-
kümlüleri 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 müsel-
lemleri içerir. Tokat’a ait bu defterde piya-
de ve müsellemlerin yanýnda avârýz öde-

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 yakýnýn-
daki mezraalar, yaylaklar vb. de gelirleriy-
le birlikte yazýlýr. Kýsaca mufassal defter-
de bulunabilecek veriler þunlardýr: Bir san-
cakta yer alan kasaba ve köyler (karyeler),
mezraalar, çiftlikler, pirinç arklarý, deðir-
menler, çeþitli sýnaî tesisler vb.; yerleþim
birimlerinde yaþayan vergi mükellefi er-
kek nüfus (muaf kiþiler ve gayri müslimler-
le, meskûn yerlerde hâne sahibi dul kadýnlar da-
hil), çoðu yerlerde reâyânýn iþlediði top-
raklarýn büyüklüðü (ekilebilir toprak mikta-
rý), timar sistemi içerisinde bulunmayan
avârýz ve XVI. yüzyýldan itibaren cizye vb.
vergiler hariç reâyâdan toplanan çift, ben-
nâk, caba, mücerret, ispençe vergileri,
öþürler, bâd-ý hevâ türü ârýzî vergiler (cü-
rüm 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 sahip-
lerinin askerî yükümlülüklerinin de mufas-
sal defterlere kaydedildiði dikkati çeker.
Esasen bu devirde mufassal defterlerin
bir kýsmý dirlik esasýna göre düzenlenmiþ-
tir. Ayný dönemde timar sahiplerinin isim-
leri ve gelirlerinin yazýldýðý icmal defterle-
rine de rastlanýr. Yine bu defterlerde dir-
liði oluþturan yerleþimlerin vergi nüfusu
toplam rakam halinde yazýlmýþtýr. Mufas-
sal defterlerde olduðu gibi icmal defter-
lerinin içerik ve yapýsýnda da zamanla de-
ðiþiklikler meydana gelmiþtir (meselâ Hic-
rî 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Ar-
vanid’de dirlik sahiplerinin askerî yüküm-
lülükleri kayýtlý iken daha sonra yer alma-
masý gibi). XV. yüzyýlýn sonlarýndan itiba-
ren timar icmallerinde padiþahtan baþla-
yarak dirlik sahipleri derecelerine göre sý-
rayla belirtilmiþ, her dirlik sahibinin gelir
saðladýðý köyler, bu köylerin toplam gelir
rakamý, bu köyden dirlik sahibine düþen
pay ve sonuçta dirlik sahibinin toplam ge-
liri verilmiþtir.

Kanûnî Sultan Süleyman’ýn ilk yýllarýna
has görünen bir baþka icmal daha vardýr.
“Muhâsebe-i vilâyet defteri” diye adlandý-
rýlan ve 1530 yýlýna tarihlenen, fakat muh-
temelen 1520’lere ait tahrirlerin sonuçlarý-
ný yansýtan bu tür mufassal icmaller, “Ala-
man seferi” öncesinde imparatorluðun ge-
nel durumunu öðrenmek amacýyla derlen-
miþtir. Bunlarda bir sancak ve kazadaki



429

kaç nefer ve kaç hâne (avârýz hânesi) oldu-
ðu da belirtilmiþtir (BA, MAD, nr. 3074).
Diðer bölgelerde ise bu tesbit iþi icmal
defterlerinden izlenebilmektedir. Sivas’a
baðlý Amasya sancaðý defterinde dul ka-
dýnlar (havâtîn-i tul) kategorisi özellikle dik-
kati çeker. Klasik tahrir defterlerinde gay-
ri müslim nüfusun yoðun olduðu yerler-
de hâne reisi konumundaki kadýnlar ise
“bîve” (dul) adý altýnda yazýlmýþtýr. XVII.
yüzyýlda avârýz tahrirleri hem Anadolu’da
hem Suriye’de hem de Balkanlar’da çeþit-
li 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 görü-
nüþ kategorilerine göre tesbit edilmiþ, al-
tý aylýk periyotlarla nüfusun geçirdiði vu-
kuat da (ölüm, doðum, göç) yazýlarak ana
kütük defterlerine kaydedilmiþtir. Bu ge-
liþme ileride modern nüfus sayýmlarýnýn
baþlangýcýný oluþturacaktýr. Ayrýca Tanzi-
mat’tan sonra temettuat denilen mal ve
varlýk sayýmlarýný içeren defterlerin hazýr-
landýðý 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 tenvî-
rü’l-£ašli’l-cedîd min tefsîri’l-kitâbi’l-
mecîd olup sonralarý müellifi tarafýndan
et-Ta¼rîr ve’t-tenvîr mine’t-tefsîr þek-
linde kýsaltýlmýþtýr. Ýbn Âþûr, Zeytûne Üni-
versitesi’nde verdiði tefsir derslerini önce
Mecelletü’z-Zeytûne’de periyodik olarak
yayýmlamýþ (Belkasým el-Galî, s. 75), ardýn-
dan bunlarý bir araya getirip eserini oluþ-
turmuþtur. Ýbn Âþûr, tefsirin baþýnda ken-
di 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. Özel-
likle meânî, beyân ve bedî‘ sanatlarýný içe-
ren belâgatýn Kur’an’ýn hemen her âyetin-
deki yansýmalarýný ortaya koymaya aðýrlýk
verdiðini zikretmekte ve bu hususun eski
tefsirlerin hiçbirinde yer almadýðýný söyle-
mektedir. Müellif ayrýca âyetler arasýndaki
muhteva ve üslûp iliþkisine (tenâsübü’l-âyât)
önem verdiðine dikkat çekmekte, sûreler

yemeyecek derecede fakirlerle Celâlî kor-
kusundan kaçanlar da yazýlýdýr (BA, MAD,
nr. 1294).

XVII. yüzyýlýn ilk çeyreðine ait baþka mü-
sellem ve piyade defterleri de vardýr. 1620’-
den sonra avârýz defterleri daha kapsamlý
hale gelmiþtir. Bundan maksat, avârýz yü-
kümlülüðünü bir bölgedeki bütün vergi
mükelleflerine âdil biçimde yaymaktý. 1616
tarihli Halep defteri en erken tarihli def-
terlerdendir. Bu tür defterler en çok 1642
yýlý civarýnda görülür. Ancak yapýlan genel
sayým yüzünden devrin sadrazamý Keman-
keþ Kara Mustafa Paþa epeyce tepki çek-
miþtir. Naîmâ’ya göre onun azlinin ve kat-
linin sebeplerinden biri de hazine gelirle-
rini arttýrmak için yaptýðý çeþitli ýslahat-
larla bu çerçevede yapýlan avârýz ve cizye
tahriri sýrasýnda halka yapýlan zulümlerdir
(Târih, III, 977-978). XVII. yüzyýlýn ileri dö-
nemlerinde de avârýz ve cizye tahrirleri ya-
pýlmýþ, bu tür sayýmlarýn neticesinde mu-
fassal ve icmal defterleri tertip edilmiþtir.
Sancaklar veya eyaletler arasýnda farklar
olmakla birlikte defterlerin ortak özellik-
leri vardýr. Mufassal defterlerde kasaba ve
köylerde askerî ve ulemâ kesimiyle reâyâ
ayrý ayrý yazýlmýþtýr. Bazý defterlerde top-
lam rakamlar, bazýlarýnda ise bunlarýn kaç
avârýz hânesine tekabül ettiði gibi bilgiler
mevcuttur. Kiþilerin meslekleri, özürlülük
halleri, muafiyetleri vb. hususlar da defter-
lerde yazýlýdýr. Bölgelerin bir kýsmýnda (Þar-
kîkarahisar, Erzurum vb.) hânelerin yanýn-
da bazý kiþilerin tasarrufundaki baðlar ve
araziler de kaydedilmiþtir (BA, MAD, nr.
299, 5152).

Mufassal avârýz defterleri esas olarak
yerleþim birimlerindeki hâneleri kayda ge-
çirmiþtir. Bazan bu hâneler nefer, hâne ve
mücerret gibi kategoriler þeklinde zikre-
dilir, fakat asýl olan, avârýz vergisini öde-
yebilen 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 ol-
mayanlarla avârýz yükümlülüklerini belirli
hizmetler karþýlýðýnda yerine getirdiklerin-
den vergiden muaf tutulanlar da zikredi-
lir. Defterlerde ayrýca hâne sahibi askerî
sýnýf mensuplarýnýn (askerî, ulemâ, seyyid-
ler, 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 edilmedi-
ði tesbit edilmektedir. Bazý eyaletlerin mu-
fassal defterlerinde sadece avârýz ödeye-
bilen nüfusun belirlenmesiyle kalýnmamýþ,
sancak temelinde özet halinde bunlarýn
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