
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-
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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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rinin artması üzerine Divan-ı Hümayun'un 
bünyesinde bir katip tarafından yürü
tülmeye başlanmış, tahrir ve tirnar sis
teminin yaygınlaşmasıyla birlikte XV. yüz
yılın ikinci yarısında ayrı bir makam şek
linde teşekkül etmiştir. Nitekim ilk tes
bit edilebilen defter emini. 1499 yılında 
ll. Bayezid devrinde yapılan inebahtı Se
feri sırasında Selanik'e defter sandıkla
rı götürmüş olan Ali Çelebi'dir (Gökbil
gin. Turcica, V, 85, 9 1 ). Muhtemelen Xı/. 
yüzyılın ikinci yarısında, Osmanlı mer
kez bürokrasisinin gelişmesine paralel 
olarak ayrı bir memuriyet şeklinde teşki 

latıandırılan defter eminfiği Kanüni Sul
tan Süleyman devrinde klasik yapısına 
kavuşmuştur. 

Defter emini, adının ilk olarak geçtiği 
Fatih Sultan Mehmed'in Teşkilat Kanun
namesi'ne göre meratipte reisülküttab, 
şehremini ve bölük ağalarından önce 
gelmekte, paye bakımından da defter
dara en yakın kişi olarak defterdar ola
bilecekler içinde birinci sırada bulun
maktaydı . Defterhane'nin amiri sıfatıyla 
XV- XVI. yüzyıllarda nişancının maiyetin
de yer alan defter emini, daha sonra ni
şancılığın öneminin azalmasıyla onun 
önüne geçmiştir. XVII. yüzyılın ikinci ya
rısından itibaren reisülküttablık önem 
kazanarak defter eminliğinin üzerine 
çıkmış, ancak defter emini eğer daha ön
ce defterdarlık yapmışsa reisülküttabın 
önünde yer almıştır (Teşrifatizade Meh
med, vr. 73•·b. 76b-77• ). 

XVIII. yüzyıl ortalarında defter emini, 
bir yıl için göreve getirilen hacegan rüt
besindeki memurlardan biri durumun
daydı . Dört kısma ayrılan hacegan me
muriyetlerinin birinci kısmını teşkil eden 
üç defterdarla nişancı, reisülküttab ve 

92 

Defter emini 
(M. Şevket Paşa . 

Osmanlı 

Teşkil.§t ue 

Kıya{el-i 

Askeriyyesi. 

İÜ Ktp. , TY. 

nr. 9391) 

defter emininin mansıbına "menasıb-ı 
sitte" denilirdi (Mustafa Nuri Paşa, ll , 90) 
Defter emini her yıl yapılan tayinler sı
rasında görevinde bırakılırsa Arz Oda
sı'nda padişahın huzuruna girip el öper 
ve teşekkürlerin i sunardı. Fesin ihda
sından sonra defter emininin dahil ol
duğu menasıb-ı sitte rütbesindeki me
murların başlarına adi fes ve arkalarma 
"göğer harvani" giyip Leh biçimli gaşi
yeli ve takımlı ata binmeleri kanun ol
muştur (Uzunçarş ılı , f'vlerkez·Bahriye, s. 
68-69, 227). Fatih'in Teşkilat Kanunna
mesi'ne göre defter eminlerine "iftiha
rü 'l-eali ve'l-eazım muhtarü'l-ahali ve'l
ekarim el-muhtas bi-mezidi inayeti'l
meliki'd-daim ... zide mecduhü" elkabı 

yazılırdı. Kendisine havale edilen evrak
larda da "izzetlü defter emini efendi" 
ibaresi kullanılırdı. 

Defter emininin en önemli görevi Def
terhane katip ve şakirdlerine nezaret 
etmekti. Katipler Defterhane'ye ait işle
ri ona danışarak yaparlardı. Defterha
ne'deki vazifeiiierin idaresinde defter 
eminine kalem kesedan yardımcı olur
du. Katip, şakird ve mülazım gibi def
terhane görevlilerinin tayin ve azilleri 
ancak defter emininin arzı ile mümkün
dü (BA, KK, nr. 256, s. 26, 32-33, 45 ; BA, 
ibnülemin-Tevcihat, nr. 1695; BA, f'vlD, nr. 
25 , s. 333, hk. 3038). Defter emini Defter
hane defterlerini büroya ait mahzenler
de saklar ve ilgili makamlardan başka
sına göstermezdi. Süret çıkarılması ise 
ancak defter eminine hitaben yazılan 
buyruldu ile olurdu (BA. A.DFE, Dosya, 
nr. 20, Evr. 32, 38, 40, 42 ; nr. 50, Evr. 83). 

Tirnar tevcihi için sunulmuş olan arz
ların usul ve nizama uygun olup olma
dığı Defterhane'de yapılan işlemler sı

rasında belirlenirdi. Eğer arz kanuna ay
kırı ise defter emini herhangi bir işlem 
yapmayarak durumu reisülküttaba bil
dirirdi. En çok dikkat edilmesi gereken 
işlerden birisi de bir kişi üzerinde bir
den fazla " kılıç timar"ın toplanmamasıy

dı. Bu husus. göreve getirildikleri sıra
da defter eminlerine sıkı sıkı tenbih edi
Iirdi (Selaniki. ll, 636). Daha XVI. yüzyılın 
ilk yarısında Lutfi Paşa, yanlışlıkla bir
den fazla kılıç timarın bir · kişiye veril
mesi durumunda defter emininin iki kı
lıcı birden kaydetmeyip durumu "kanun 
değildir" diyerek veziriazama arzetmesi 
gerektiğini yazmaktadır. Bu sebeple de 
defter eminlerinin "kanun budur" diye
bilecek tecrübeli ve kanunları bilen kim
selerden seçilmesinin şart olduğunu be
lirtmektedir (Asafname, s. 95) XVII. yüz-

yılın sonlarından itibaren tirnar ve zea
metlilerin gelirlerinin azalması sebebiyle 
bir kısım timarlılar iki üç kılıç birden ta
sarruf etmeye başlamışlardır (BA, A.NŞT, 

Dosya, nr. 14 7, Evr. 66- I. 1 12). 

Defter emini, tahrir defterleri üzerin
de yapılacak düzeltmelerde yetkili ol
madığı için tashihi gereken defterleri 
nişancıya gönderirdi. Eğer Defterhane 
kayıtlarında yapılacak işlem tashih de
ğil de bir beratın iptali ise defter emini 
bunu ancak veziriazam tarafından yazı
lan buyruldu ile yapabilirdi. Defter emi
ninin görevlerinden biri de yüksek ge
lirli tirnarların (tezkireli timar) tevcihi için 
merkeze gönderilen tezkirelerin harçla
rını (resim) alıp hazineye teslim etmekti. 
Eyafetlerde vazife yapan tezkire emin
lerinin bu resimleri hazineye teslimlerin
de ihmallerinin görülmesi üzerine bu iş 

zaman zaman defter eminine verilmiş
tir. Defter emini, kalemdeki vazifeleri
nin dışında avarız toplamak gibi işlerle 
de görevlendirilmekteydi (BA. Ali EmTrT
Mehmed IV, nr. 40 ı) . 

Padişahın veya veziriazamın katıldığı 

seferlere defter emini de gitmekteydi. 
Ordugahta kurulan defterhane çadırın
da defter em~inin nezareti altında ge
rekli işler yapılırdı. Defter emini sefere 
katılmışsa merkezde yerine "defter emi
ni vekili", " rikab-ı hümayun defter emi
ni" gibi adlarla anılan bir vekil kalırdı (BA. 
Cevdet-Dahiliye, nr. 17.103). Bunlar umu
miyetle katipler arasından seçilerek ve
ziriazamın buyruldusu ile tayin edilirler
di. XVI. yüzyılda sefere katılan defter 
eminine miri deve ve katır verilirdi (Lut
fi Paşa, s. 84) . XVIII. yüzyıl sonlarında se
fere giden defter eminleri koçu arabası 
kullanmaktaydılar. Defter emininin dı

şında sadaret kethüdası, nişancı, reisül
küttab, defterdar ve ordu kadısından 

başka herhangi bir kimsenin bu araba
ları kullanması yasaktı (BA, Cevdet- Da
hiliye, nr. 14.927) . 

Defter eminliğine tayinler umumiyet
le Divan-ı Hümayun kalemleriyle Def
terhane'den yetişen katiplerden, der
gah-ı ali müteferrikalarından. yeniçeri 
katiplerinden. defterdarla_rdan. nişan

cılatdan ve reisülküttablardan yapılırdı. 

Defter eminliği "münavebe" mansıbla

rından olduğu için nişancı. reisülküttab 
ve defterdarlardan mazul kalanlar bu
raya tayin edilir ve daha sonra tekrar 
eski vazifelerine nakledilirlerdi. Bilhas
sa mevki itibariyle defter eminliğiyle ara
larında fazla fark bulunmayan reisülküt
tablıktan defter eminliğine. defter emin-



liğinden relsülküttablığa sürekli geçiş

ler olurdu (Ahıskalı. s. 19) Öneminin azal
dığı dönemlerde defter eminliği bazan 
nişancılık veya relsülküttablık ile birleş
tirilerek bir kişiye de verilebilirdi (BA. HH, 

nr. 4251 ; BA, MD, nr. 187, s. 31 1. h k. 897). 
Defter eminlerinin terfi ederek nişancı 
ve defterdar olmalarına sık rastlanırdı. 
Bu makamlardan daha yukarılara çıkan
lara da tesadüf edilmektedir. Bu vazi
feye tayinierin umumiyetle büro perso
nelinden yapılması . müessesenin daha 
iyi bir şekilde hizmet vermesini sağla
mıştır. Mazul olan defter eminleri DI
van-ı Hümayun kalemlerinde veya Def
terhane'de katip olarak da görev yapa
bilmekteydiler (BA, KK, nr. 264, s. 44. 47; 
nr. 75 30, s. ı5) Defter eminliğine tayin 
edilen kişiler hil'at giyerek Arz Odası'nda 

padişahın elini öper. tayin emri ruüs def
terlerine kaydedildikten sonra hazırlanan 
ruüs tezkiresine göre görev beratı (ema
net beratı) yazılarak vazifesine başlardı. 
Defter eminliğ i Divan-ı Hümayun dışın
daki en önemli makamlardan biriydi. 

Defter eminleri ulüfe aldıkları gibi ken
dilerine zeamet de verilebiliyordu. Ulu
feleriyle birlikte elbise veya bunun be
delini de alıyariardı (BA, KK. nr. 2 ı 2. s. 
86 -87; nr. 1764, s. 58. 86; nr. ı 794, s. 96) 
Ayrıca Defterhane'nin yaptığı işler kar
şılığında aldığı harçlardan payları vardı 
ve gelirlerinin önemli kısmını da bu oluş
tururdu (Mustafa Nuri Paşa , lll , 75) . Pa
dişahların tahta çıkışlarında dağıttıkları 
cülüs bahşişlerini defter eminleri de ala
biliyorlardı (Eyyübi Efendi, vr. 1 8•) Ayrıca 
XVII. yüzyıl sonlarında vezlriazam olanlar 
göreve başladıklarında şehremini , mat
bah emini , muhasebe-i ewel vb. memur
tarla birlikte defter eminine de "hil'at-i 
has" giydirirlerdi. 

XVII. yüzyıl ortalarından itibaren DI
van-ı Hümayun'un önemini kaybedip dev
let işlerinin büyük kısmının Babıali'ye 

intikali sırasında, muhtemelen nişancılı
ğın Babıali'ye nakledilmemesi sebebiy
le, defter eminliği de Paşa Kapısı'na in
tikal eden memuriyetler (hademe-i Ba
bı all) dışında kaldı. Buna rağmen Defter
hane kayıtları, Divan-ı Hümayun'un ya
nı sıra Babıali'ye de hizmet verdiği için 
defter emini önemini bir müddet daha 
korudu. Bu arada 1836'da nişancılığın 

kaldırılmasından sonra tuğra işleri def
ter eminine verildi. Ancak 1838'de Def
terhane'nin Ceride Muhasebesi bünye
sine alınmasıyla defter eminliği lağvedil 

diyse de 1842'de tekrar kuruldu. 1871'
de Defterhane'nin nezarete dönüştürül

mesi esnasında defter emini Defter-i Ha
kanı nazırı (Defterhane nazırı ) adını aldı . 

ŞOra-yı Devlet üyelerinden Kani Paşa 
SOOO kuruş maaşla ilk nazır tayin edildi 
(BA, irade- Meclis-i Mahsus, nr. 1724) 
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