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şılmaktadır. Bunların hepsinde rQznam
çe ve avarece adını taşıyan defterlerin 
tanımı örnekleriyle yapılmakta, kanun, 
tevcihat ve camiu'I-hesab adlı defterle
rin tavsifine ise bazı el kitaplarında rast
lanmaktadır. 

Mali teşkilatı başlangıçta ilhanlı tesi
rinde gelişen Osmanlı Devleti'nde de sis
temli bir şekilde defter tutma usulü 
mevcuttu. Nitekim daha ilk dönemler
den beri defter tutulduğu ve bunların 
muhafaza edildiği anlaşılmaktadır (Ka

nunname, Atıf Efendi Ktp., nr. I 734, vr. 
I2a). Buna bağlı olarak Osmanlı Arşivi'n
de XIV. yüzyıl başlarından itibaren def
terlere rastlanmaktadır. Mesela arazi 
tahrirlerine ait bugüne ulaşabilen en es
ki defter 835 (1432) tarihini taşır ve XVI. 
yüzyılda "mufassal", "icmal" ve "timar 
rüznamçe" olmak üzere sayıları binleri 
geçer. Ayrıca XVI. yüzyılda Divan-ı Hü
mayun kalemlerine ait mühimme. ruüs, 
tahvil; defterdarlığa ait muhasebe, mu
kataa. rüznamçe, tamirat. keşif ve ah
kam; askeri teşkilata ait m eva ci b; va
kıflara ait vakıf rüznamçe defterleri ve 
benzerleriyle XVII. yüzyıldan sonra gö
rülen şikayet defterleri, devletin sınırla
rının ve teşkilatının zamanla büyüme
si sonucu, bazıları ewelden mevcut, bir 
kısmı ihtiyaçtan doğan ve sayıları sade
ce Osmanlı Arşivi'nde yaklaşık 300.000'e 
ulaşan defter türlerini oluştururlar. Bun
ların dışında kazalarda kadılarca tutu
lan mahkeme kayıtları, merkezden gön
derilen emirler ve mahallf kararların ya
zıldığı kadı sicilieri de önemli miktarla
ra ulaşmaktadır. 

islam dünyasında muhtelif tarihlerde 
kurulan devletlerde, başka birçok mü
essesede de görüldüğü gibi defter tür
leri veya bunlara ilişkin tabirler arasın
da büyük benzerlikler vardır. Defterlerin 
bazan ismi -rüznamçe gibi- aynen mu
hafaza edilir, kanun ve tahrir defteri ör
neklerinde olduğu üzere bazan da ismi 
değiştirilirdi. Tahrir defterlerinin başın

da vilayet veya liva kanunnamelerinin 
bulunması da dikkat çekicidir. Ayrıca bu 
defterlerde ilk defterlere atıf yapılırken 
"defter- i köhne", daha sonrakiler için 
"defter-i atfk", son defter için de "def
ter-i cedfd" tabirleri kullanılmıştır. Bu 
benzerlikler aynı kültür temeline dayan
manın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 
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DEFfER-i DERVİŞAN 
( .:ı~,.)~.?~ ) 

XIX. yüzyılın başlarından 
son şeyhine kadar 

Yenikapı Mevlevihanesi şeyhleri 
tarafından tutulan tarihi ve biyografik 

notları ihtiva eden eser. 
_j 

Yenikapı Mevlevfhanesi merkez olmak 
üzere dönemin tarihi. tasawuff. siyasi 
ve içtimal olayiarına dair çeşitli kayıtları 
ihtiva eder. Adı geçen mevlevfhanenin 
şeyhlerinden Ali Nutkf Dede (ö. I804l ta
rafından yazılmaya başlanmış, onun ölü
münden sonra kardeşi Abdülbaki Nasır 
Dede (ö. I 82 ı) tarafından devam ettiril
miştir. Defter-i Dervfşan 'ın, 67-83. va
rakları eksik, bazı varakları boş bırakıl
mış doksan dört varaktan meydana ge
len birinci bölümü Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde bulunmaktadır (Nafiz Paşa, 

nr. I I 94). ilk varağındaki Ali Nutkf Dede'
nin notundan, 21 Zilhicce 1213 (26 Mayıs 
1799) tarihinde yazılmaya başlandığı an
laşılan eserin aynı varağında Abdülbaki 
Nasır Dede'nin 16 Cemaziyelahir 1219 
(22 Eylül 1804) tarihli vakıf kaydı mev
cuttur. 

Birinci bölümün ilk yirmi iki varağı , 

Ali Nutkf Dede'nin meşihatından (I 775) 

vefatma kadar geçen süre içinde tuttu
ğu notları ihtiva eder. Bu kısımda ken
disine intisap eden dervişlerin adları. 

meslekleri, dergaha geliş ve çile çıkar

dıktan sonra hücreye çıkış tarihleri, ara
larında kardeşleri Abdülbaki Nasır ve 
Abdürrahim Künhf Dede ile Harnmamf
zade ismail dede'nin de bulunduğu der-

Defter-i Derufşan adlı eserin ı. cildindeki Ali Nutki Dede 
hattıyla yazılan kısmından bir sayfa (Süleymaniye Ktp .. Naliz 

Paşa,nr.1194,vr.l7b) 



vişlerin sema meşkinden sonra muka
beleye giriş tarihleri. arakıyye giyenie
rin adları ve arakıyye giyiş tarihleri. Ye
nikapı ve Galata mevlevihaneleri. istan
bul'da meydana gelen çeşitli olaylar. ba
z ı Mevlevi şeyhlerinin ölüm tarihleriyle 
ilgili notlar bulunmaktadır. 

Abdülbaki Nasır Dede'nin tuttuğu not
ları ihtiva eden kısımda (22b-94b) 1804-
1808 yılları arasında vefat eden Yenika
pı, Kasımpaşa, Üsküdar, Kütahya, Kara
hisar, Tavşanlı mevlevihanelerine men
sup bazı derviş ve şeyhler hakkında kı 

sa biyografik bilgiler, Ali Nutki Dede ile 
ilgili notlar, 1804-1813 yılları arasında 
dergaha gelen. sema meşkettikten son
ra mukabeleye giren, çilesini tamamla
yıp hücreye çıkan, arakıyye ve sikke gi
yen dervişlere dair kayıtlar, diğer tari
katlara mensup bazı şeyhterin vefat ta
rihleri , Yenikapı Mevlevihanesi ve AbdOl
baki Nasır Dede ailesiyle ilgili bilgiler 
mevcuttur. Eserin sonunda neydeki per
deleri gösteren bir şekil , ayrıca Ali Nut
ki Dede tarafından yazılan bazı ilaç ter
kipleri ve lugazlar bulunmaktadır. 

Defter-i Dervişcin ' ın Abdülbaki N asır 
Dede, Receb Hüseyin Hüsnü Dede, Ab
dürrahim Künhi Dede. Osman Selahad
din Dede, Mehmed Celaleddin Dede ve 
Abdülbaki Dede'nin (Baykara) meşihat
ları döneminde tuttukları notları ihtiva 
eden ikinci bölümü, Yenikapı Mevleviha
nesi'nin son şeyhi Abdülbaki Baykara'
dan oğlu RusOhi Baykara'ya intikal et
miştir. Bugün RusOhi Baykara'nın oğlu 
Baki Baykara'da bulunan eserin fotoko
pisi Türkiye Diyanet Vakfı islam Araştır
maları Merkezi Kütüphanesi'nde bulun
maktad ı r (nr. 18.1 ı2ı. Bazı boş ve kopa
rılmış varakların bulunduğu bu bölümün 
büyük kısmı Abdülbaki Nasır Dede ta
rafından kaleme alınmış, devamı yuka
rıda adı geçen Yenikapı Mevlevihanesi 
şeyhleri tarafından yazılmıştır. 

Abdülbaki Nasır Dede. eseri 23 Rebi
ülahir 1231 (23 Mart 1816) tarihinde han
kahtan dışarı çıkarılmamak şartıyla vak
fettiğini kaydettikten sonra muhtevası
nın bir sel felaketi üzerine tahrip olan 
nüshalardan nakledildiğini söyler ı vr. ı •ı. 

1", Sb-6•, 9b, 12b. 20b-6Sb numaralı va
raklarda yer alan Abdülbaki Nasır De
de'ye ait notlar, 1813-1820 yılları ara
sında sikke ve arakıyye giyen ve çileye 
giren müridierin adları. dergaha geliş 

tarihleriyle aile mensuplarının ve diğer 
bazı Mevlevi şeyhlerinin çocuklarının do
ğum. arakıyye, sikke giyme ve evlenme
ıeriyle ilgili bilgileri ihtiva eder. Daha son-

ra mevlevihanenin vakfiyesi ve tevliye
tine dair bilgiler. 1814-1820 yıllarında 
hankaha türbedar, neyzenbaşı, imam, 
müezzin, semazenbaşı , aşçıbaşı . sebilci 
gibi görevlere tayin edilenler. 1813-1817 
yılları arasında bazı Mevleviyye, Nakşi 

bendiyye, Rifaiyye. Sünbüliyye. Şazeliy
ye, Sa'diyye, Şabaniyye, Celvetiyye. Uş

şakıyye şeyhlerinin meşihat ve vefat ta
rihleriyle bunların kısa biyografileri. ba
zı neyzenbaşı, şehzade, sultan ve şey

hülislamiarın vefat tarihleri ile birkaç 
caminin yapılışma dair bilgiler. istanbul'
da meydana gelen tabii afetler ve bazı 
önemli olaylar, Yenikapı Mevlevihanesi'
nin 1816-1817 yıllarındaki tamiratı ile 
ilgili kayıtlar ve kısa tarihçesi. Konya'da
ki Mevlana Dergahı'nın 1817 yılında so
na eren tamiratı ile ilgili bilgiler yer alır. 

Abdülbaki Nasır Dede'den sonra der
gaha şeyh olan oğlu Receb Hüseyin Hüs
nü Dede'nin (ö. ı 830) tuttuğu notlar 66a-
69b, 82b, 87b, 93a-b numaralı varaklar
da dağınık olarak bulunmaktadır. 

Bu bölümde. Receb Hüseyin Hüsnü De
de'nin vefatı üzerine dergahta bir müd
det şeyhlik yapan amcası Abdürrahim 
Künhi Dede'ye (ö. 183 ı ı ait sadece bir 
sayfalık (3•) not vardır. Abdülbaki Nasır 
Dede'nin diğer oğlu Şeyh Osman Sela
haddin Dede'nin (ö. ı 887 ) tuttuğu not
lar, eserin 1 b, 3a-sa. 6b, 13b, 17b varak-

Defter-i Derufşii.n ad lı eserin ll . cildindeki Abdülbaki Nasır 
Dede hattıyla yazılan kısmından bir sayfa {AbdUlbakı Baykara 

özel kitaplıQı, vr. 47b) 
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larında yer almaktadır. 79b 'de Osman 
Selahaddin Dede'nin oğlu Şeyh Mehmed 
Celaleddin Dede'nin (ö. 1908) meşihatı 
döneminde çileye giren dervişler bir lis
te halinde tesbit edilmiştir. Eserin son
larında. mevlevihanenin son şeyhi AbdOl
baki Dede'nin (ö. 1935) ailesine dair ba
zı bilgileri ihtiva eden notları ile kendi
sinin yazdığı iki tarih manzumesi yer al
maktad ı r. 

Yenikapı Mevlevihanesi'nin tarihiyle 
ilgili bilgilerin yanı sıra bu dönemlerde 
yaşayan ünlü mutasawıf, devlet adamı 
ve sanatkarlara dair biyografik bilgilere 
yer veren. bazı siyasi ve tarihi olayları 
ayrıntılarıyla anlatan eser, XIX. yüzyıl Os
manlı kültür, edebiyat ve tasawuf tari
hi açısından önemli bir belge niteliği ta
şımaktadır. 
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Osmanlılar'da 

Defterhane'nin amirine 
verilen isim. 

_j 

Osmanlılar· da arazi kayıtlarını ihtiva 
eden defterlerin saklandığı ve bu def
terlerle ilgili günlük işlemlerin yapıldığı 
Defterhane'nin amiri olup kaynaklarda 
kendisi "emin-i defter-i dergah-ı ali". 
"emin-i defter-i Mkani", "emin-i defa
tir", "Defterhane emini ". bulunduğu ma
kamın adı "Defterhane emaneti", "Def
terhane-i hakani emaneti", "Defterha
ne-i Amire emaneti" ve "defter emane
ti" şeklinde geçer. 

Defter eminliğinin ne zaman ihdas edil
diği tam olarak bilinmemektedir. Abdur
rahman Vefik, kaynak göstermeden Os
manlı Devleti'nde ilk memuriyetlerden 
biri olduğunu ve Orhan Bey zamanında 
kurulduğunu belirtmektedir ( Telca/if Ka

vaidi, 1, ı 77). Fakat bu husus kuruluş 
devri kaynaklarında yer almamaktadır. 
Osmanlı devlet teşkilatının tesisinde bü
yük tesirleri bulunan ilhanlı Devleti'nde 
"defterdar-ı memalik" adıyla defter emi
nine benzer bir memuriyetin mevcut ol
duğu bilinmektedir (Uzunçarşılı , Medhal, 

s. 2 ı 5-2 ı 6). Osmanlı Devleti'nde başlan

gıçta bu vazife muhtemelen nişancının 
uhdesinde iken zamanla nişancının işle-
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