
DEFTERDAR SARI MEHMED PAŞA 

ta zeka, bilgi, dürüstlük ve tecrübenin 
bulunması lazım geldiğini belirtmekte, 
devlet memuriyetine yapılacak tayinler
de de mutlaka bu niteliklerin aranma
sı gerektiğini vurgulamaktadır. Nesô.yi
hu '1- vüzerô. 'nın orUinat metni W alter 
Livinston Wright tarafından bir önsöz, 
giriş, İngilizce değerlendirme ve tercü
mesiyle birlikte Amerika'da yayımlanmış
tır (Princeton ı 935). Eserin ayrıca Devlet 
Adamlarına Öğütler adıyla Hüseyin Ra
gıp Uğural tarafından yapılan ve sade
leştiriimiş metinle beraber orUinat met
ni de ihtiva eden yeni harflerle bir neşri 
de vardır (Ankara 1969; istanbul 1987). 

Şehid Ali Paşa'ya izafe edilen Ta'lfmô.t
nô.me 'nin Nesô.yihu '1- vüzerô. 'nın tam 
bir hulasası olduğu tesbit edilmiştir (Öz
can, TED, s. ı91-192) . 
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!il ABDÜLKADiR ÖzcAN 

DEFTERHANE 

Osmanlılar'da 
arazi ve tirnar 

kayıtlarıyla ilgili defterlerin 
saklandığı devlet dairesinin adı. 

_j 

Has, zeamet, timar, mülk, vakıf gibi 
arazi türlerini tayin ve tescil eden ana 
defterlerin muhafaza edildiği ve bu def
terlerle ilgili günlük işlemlerin yapıldığı 
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Defterhane, kaynaklarda Defterhane-i 
Amire, defter-i vilayet, defter-i hakani, 
defter-i dergah-ı ali adlarıyla da geçer. 

Defterhane'nin hangi tarihte kuruldu
ğu tam olarak bilinmemektedir. Osmanlı 
Devleti'nin ilk devirlerinde tirnar siste
minin mevcudiyeti ve arazi tahriri yapıl

dığına dair daha sonraki tahrir defter
leriyle Osmanlı tarihlerinde bilgi bulun
ması. müstakil bir halde olmasa bile Di
van-ı Hümayun'un bünyesinde böyle bir 
birimin mevcut olabileceği ihtimalini kuv
vetlendirmektedir. Osmanlı devlet teş
kilatının oluşmasında büyük tesirleri bu
lunan İlhanlılar ve Anadolu Selçukluları 'n
da da Defterhane'ye benzer müessese
lerin varlığı bilinmektedir (Uzunçarşılı, 

Medhal, s. 89, 241-243). 

Defterhane'ye dair ilk bilgilere Fatih 
Sultan Mehmed'in Teşkilat Kanunname
si'nde rastlanmaktadır. Burada, hazine 
ve Defterhane'nin padişahın veziriazam
daki mührü ile defterdarın huzurunda 
açılıp kapanması hükmü yer almaktadır. 
Kanunnarnede ayrıca Defterhane katip
lerinden bahsedilmekte ve bunların bay
ramlarda el öpmelerinin kanun olmadı
ğı belirtilmektedir (Özcan, s. 44, 46) 

Defterhane'nin amiri olan defter emi
ninin teşkilatta önemli bir yere sahip ol
ması, Defterhane'nin Fatih zamanında 
bir daire şeklinde teşkil edilmiş olabile
ceği ihtimalini kuwetlendirmektedir. Fa
tih devrinde umumi tahrirlerin yapılma
sı , mülk ve vakıf toprakların tirnar sis
temine dahil edilme teşebbüsü bu du
rumu desteklemektedir. 

XVI. yüzyıl başlarında Defterhane ile 
ilgili bilgiler artmaktadır. Mohaç (ı 526). 

Viyana (1529) ve Alman (1532) seferleri
ne Defterhane'den defter eminiyle yedi 
sekiz uiOfeli katip katılmıştır (Emecen, 
Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu'na Armağan, s. 
244). Bu seferler esnasında merkezde 
önemli sayıda katip ve şakird bırakılma
sı ve bunlar arasında da tirnar ve zea
met sahibi katip ve şakirdlerin bulunma
sı , Defterhane'nin bu tarihlerde önemli 
bir daire haline geldiğini göstermekte
dir. 1 531 'de Kanuni Sultan Süleyman'ın, 
tirnarların dağıtılması ve bu konuda bey
lerbeyilerin yetkilerinin yeniden düzen
lenmesiyle ilgili fermanı Defterhane'nin 
gelişiminde önemli bir yer t utar. Buna 
göre beylerbeyilerin sadece küçük timar
ları (tezkiresiz timar) tevcih etmeleri, bü
yük gelire sahip tirna rları ise (tezkireli ti
mar) o timara hak kazanmış olan sipa
hiyi bir tezkire ile merkeze teklif etme
leri ve beratın merkezden verilmesi usu-

!ünün getirilmesi, Defterhane'nin idari 
faaliyetlerini önemli ölçüde arttırdı (Ho
ward, Ar. OtL, XI, 220-22 ı). Defterhane'
nin gelişmesi , XVI. yüzyıl boyunca tirnar 
sisteminin ve merkez bürokrasisinin bü
yümesiyle orantılı olarak devam etti. 

Osmanlı Devleti'nde toprağın mülki
yet ve tasarruf sistemiyle vergi miktarı
nı tayin ve tesbit maksadıyla belirli za
manlarda her sancak için ayrı ayrı tah
rir defterleri tanzim edilirdi. Yapılan bu 
tahrirlerin Osmanlı Devleti'nin teşkilat
lanmasında ve bu teşkilatın bir düzen 
içerisinde işlemesinde büyük rolü vardı . 

Devrin şartları gereği vergilerin toplan
ması ve nakli güç olduğundan asker ve 
memurların büyük bir kısmının maaşla
rı merkezi hazineden nakden ödeneme
mekteydi. Bu sebeple askeri ve idari va
zifeliler dirlik beratları ile, maaşlarına 
karşılık olmak üzere bulundukları yerler
deki vergileri kendi hesaplarına toplar
lardı. Nitekim Kanüni Sultan Süleyman'ın 
saltanatının ( 1520-1566) ilk yıllarında ya
pılmış tahririerden ve 1527-1528 yılı büt
çesinden, tirnarların 37.000'e ulaştığı ve 
tirnar sahiplerinin toprağa dayalı vergi
lerin yaklaşık % 40'ını tasarruf ettikleri 
anlaşılmaktadır. Eşkinci tirnar sahiple
rinin beraberlerinde götürdükleri cebe
lüler le Osmanlı askeri gücünün ana un
suru olan 70-80.000 kişilik bir timarlı 
sipahi ordusu meydana gelmekteydi (iA, 
XII/ 1, s. 289). Bu sistemin iyi bir şekil
de çalışması için imparatorluğun gelir 
kaynaklarının ayrıntılı biçimde bilinmesi 
ve verilmiş olan tirnarların takip edilmesi 
zorunluydu. Bundan dolayı yapılan tahrir
ler Defterhane'de saktanır ve bu defter
lerle ilgili günlük muameleler de bura
dan yürütülürdü. Mufassal ve icmal ola
rak iki kısma ayrılan tahrir defterleriyle 
günlük kayıtları ihtiva eden rOznamçe ve 
derdest defterlerinin saklandığı Defter
hane devletin hazinesi mesabesindeydi. 
Defterhane, Osmanlı Devleti'nde her di
van toplantısından sonra çavuşbaşı tara
fından padişahın veziriazamdaki müh
rüyle kapanan ve toplantı günleri açılan 
üç hazineden birisi durumundaydı. 

Defterhane Personeli. Defterhane def
ter emini denilen bir memurun idaresi 
altında bulunuyordu. Nişancının maiye
tinde görev yapan defter emini, XVI. yüz
yıldan sonra nişancının yetkilerinin azal
ması ile onun üstünde bir mevki kazan
mıştır. Bu sebeple bundan sonra nişan
cının yetkisinde bulunan tirnar ve zea
met işleri defter emini ve reisülküttab 
tarafından görülmüştür. Defterhane'nin 



işleri, defter emininin idaresi altındaki 

memurlardan oluşan bir teşkilat vasıta
sıyla yapılmaktaydı. Defterhane'de hiz
met eden katip, şakird (katip yardımcı

ları) ve daha sonra ihdas edilen müla
zımların tayinleri ve azilleri defter emini
nin arzı ile olurdu (BA, Al i Emiri - Ahmed 
I, nr. 37 ı). Bu şekilde arzedilen kişiler, ru
us kaleminde tezkireleri yazıldıktan son
ra işe başlariardı (BA, TO, nr. 885, s. ı vd.; 
BA, ibnülemin, Tevcihat, nr. 187) . Defter
hane'ye alınacak memurların seçiminde 
liyakata önem verilir, adayların sır sak
lama ve hesap iş lerinden anlama vasıfla
rına sahip olmalarına dikkat edilirdi (BA, 
Ali Em iri - Mehmed IV, nr. 773 ı) . 

Defterhane katiplerinin bir kısmı hiz
metlerine karşılık ulufe alır, bir kısmı 
da tirnar ve zeamet tasarruf ederdi. Kı
demli katipler ulOfe aldıkları gibi tirnar 
ve zeamet de tasarruf etmişlerdir. Ulu
feli katipler maaşlarını küçük ruznamçe 
kaleminden almaktaydılar (BA, D.KRZ. 
nr. 33. 125, s. 24). Şakirdlere tirnar ve ze
amet verilirdi, mülazımlar ise başlangıç

ta ulufeli iken daha sonra kendilerine 
tirnar verilmeye başlanmıştır. Defterha
ne hizmetlerinin tasarruf ettiği dirlikle
re "gedik" denirdi. Gedikler belli ve de
ğişmez sayıda olur, boş olan yere derhal 
başkası tayin edilirdi (BA, Ali Emiri -
Mehmed N, nr. 7731). Defterhane'ye ait 
dirlikler. tasarruf edenlerin ölümü veya 
emekli olmaları durumunda, kanun üze
re kaleme devam etmek şartıyla defter 
emini arzı ile katip ve şakirdlerin çocuk
larına veya diğer hak sahiplerine verilir
di (BA, Ali Emi ri - Me h med N, nr. 4811 ). 
Emekli olan katip ve şakirdlere ise sal
yane veya cebelü göndermek şartıyla 

tirnar bağlanırdı (BA, KK, nr. 256, s. 45; 
BA, A.NŞT, Dosya, nr. 147, Evr. 121). Ay
rıca Defterhane memurlarının kalemde 
yaptıkları işler karşılığında alınan harç
lardan hisseleri vardı. "Kalemiye" adı ve
rilen ve belli kurallarla alınan bu harç
lardan bir kısmı berat tezkiresini yazan 
görevliye verilir, kalanı ise kalem kese
darı eliyle biriktirilirdi. "Orta akçesi" de
nilen bu paradan mücellit, odacı, imam, 
müezzin gibi görevlilere "şehriyye" adı 
a ltında maaşları verilirdi. Kalemin diğer 
masrafları da bu paradan görülür, ka
lanı Defterhane'de hizmet eden bütün 
katip ve şakirdlere birkaç ayda bir ke
sedar vasıtasıyla dağıtılırdı (Ahmed Refik, 
S. 204-205) 

Defterhane katip ve şakirdleri, defter 
emininin yardımcısı olan kesedarın ne
zareti altında çalışırlardı. Katip ve şakird
lerin defterlerden istenilen suretleri çı-

karmak, berat tezkiresi hazırlamak, Def
terhane'nin günlük işleriyle ilgili defter
leri tutmak gibi vazifeleri vardı. Defter
hane kayıtlarında gizlilik esastı. Nitekim 
buradaki hizmetliler bile ancak uzun 
müddet çalışıp belirli bir dereceye ulaş
tıktan sonra defterler üzerinde yapılan 
işlemlerin sırlarını öğrenebiliyorlardı. Ka
tip ve şakirdler, Defterhane avlusunda 
gömülü olan pirlerinin ruhaniyetinden 
feyiz alarak, "Ser vermek olur, sırrı ayan 
eylemek olmaz" düsturuyla hizmet eder
lerdi ( Barkan-Meriçli, s. ı O) . Defterhane 
katipleri, Defterhane'de yaptıkları işle

rin yanı sıra arazi tahrirleri esnasında il 
yazıcısının (tahrir emini) yanında vazife 
de alırlardı (BA, KK, nr. 23 ı, s. 268). Ba
zan şakirdlere de arazi tahririnde görev 
verilirdi (BA, A.NŞT, Dosya, nr. ı47, Evr. 
ı 2 ı). Bunların, tahrirlerle ilgili bütün iş
lerde il yazıcısı ile birlikte karar verme 
ve belgeleri mühürleme yetkileri vardı. 
Ayrıca katipler, o bölgenin son durumu
nu en iyi bilen şahıslar olarak icmal def
terlerinin hazırlanması ve tirnarların da
ğıtılması işlerini de yapmışlardır. 

Defterhane'de görevli memurların sa
yısı XVI. yüzyıl başlarında muhtemelen on 
on beş kişi olup zamanla artarak 1577'
de kırka ulaşmıştı (Kanunname, Beyazıt 

Devlet Ktp ., Veliyyüddin Efendi, nr. ı 970, 
vr. 4b). 1615 yılında yapılan Revan sefe
rine Defterhane'den yedisi ulüfeli, on 
dokuzu tirnar ve zeametli yirmi altı ka
tip ve otuz dört şakird katılmıştı. ll. Os
man'ın Lehistan seferine ise (162 ı ı yet
miş yedi katip ve şakird iştirak etmişti. 
Bu seferde ayrıca mazul yirmi iki katip 
ve şakird yer almıştı. Bunlardan başka 
merkezdeki işler için kıdemli katipler bı
rakılmıştı. Bütün bunlardan, bu tarihte 
Defterhane'nin seksen beş doksan kişi
den oluşan büyük bir daire haline geldiği 
anlaşılmaktadır (Emecen, Pro{.Dr. Bekir 
Kütükoğlu'na Armağan, s. 248-249) XVII. 
yüzyıl ortalarında Defterhane'nin memur 
sayısı , kırk yedisi tirnar ve zeametli, al
tısı ulufeli olmak üzere toplam elli üçe 
düşmüştür (Eyyübi Efendi, vr. ı o•). Bu 
durum, IV. Murad döneminde yapılan 
kadro düzenlemelerinden kaynaklanmış 
olmalıdır. 1778'de Defterhane'de tirnar 
ve zeametli on beş katip, on beş şakird 
ve otuz mülazım vardı (BA, Tahvil Defter
leri, nr. 84, s. ı4 ; BA, Cevdet-Dahiliye, nr. 
2080). XVIII. yüzyıl sonlarında ise mevcu
du 100 kişiydi (d'Ohsson, VII , ı 94) 

Defterhane'deki memurların çoğunlu
ğu özellikle XVII. yüzyıldan itibaren dir
liğe bağlandılar. Bu durum. Osmanlı büt
çesinde ödemeler dengesinde meydana 
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gelen güçlükler sebebiyle ortaya çıkmış
tı. Nitekim bu yüzyılın başlarından iti
baren merkezdeki memurlara da ulufe 
yerine tirnar ve zeamet verilmeye baş
lanmıştı (Howard, Ar. Ott, XL 229-230). 
Bundan dolayı Defterhane'deki ulufeli 
katip sayısı azalmış, 1630'1arda on altı 

on yedi olan ulufeli katip (Koçi Bey, s. 41 ı 

XVII. yüzyıl ortalarında altıya , 1670'te 
ise dörde inmiştir (Barkan, İFM, XVll / ı-
4, S. 230). 

Görevleri. Defterhane idaresi, burada
ki defterlerden istenilen suretleri ver
mek, tirnartarla ilgili tevcih, terfi, nakil, 
mübadele, tecdid, kasr-ı yed, mukarrer 
gibi durumlara ait muameleleri diğer 

kalemlerle birlikte yürütmek ve bu işler 
için düzenlediği defterleri arazi tahrir 
defterleriyle birlikte saklamakla görev
liydi. Defterhane'de yapılan işler arasın
da tirnar tevcih muamelesi önemli yer 
tutmuştur. Nitekim tirnar tevcihlerinde 
arzlar kural olarak sancağın alay beyin
ce yapılırdı. Eğer timara müstahak kim
se arzuhal sunarsa durum alay· beyin
den sorulurdu. Merkezdeki memurlar 
için o memurun kendi amiri arzda bu
lunurdu. Timarlarla ilgili olarak merke
ze gelen arzın sağ üst köşesine rei'sül
küttab veya sadaret kethüdası tarafın
dan "mahalli görüle", "Defterhane'den 
derkenar oluna", "Defterhane'si" gibi iba
reler yazılarak derkenar olunmak üzere 
Defterhane'ye gönderilirdi. Arz burada 
incelendikten sonra o tirnar veya zeame
tin boş olup olmadığı, daha önce ve o 
sırada kimin üzerinde bulunduğu, yıllık 
geliri, sipahinin yoklamaları gibi bilgiler 
katibin parafı ve günün tarihiyle birlik
te sadaret kethüdasının ibaresi altına 

kaydedilirdi. Buradaki defterler bu bil
giler için yeterli değilse beylerbeyinden 
kendisinde bulunan icmal defterindeki 
kayıt veya alay beyinden durumu belir
ten bir yazı istenirdi. Bu kayıtların ne
reden çıkarıldığı, üzerlerine yazılan "ic
maldir", "derdesttir", "mufassaldır" gibi 
ibarelerle belirtilirdi. Bazan amirierin ve 
kalem şeflerinin görüşü de istenirdi. On
l arın düşüncelerini bildirmeleriyle tevcih 
için hazır hale gelen arz divana gönde
rilir, burada üzerine "mucebince tevcih 
olunmak buyuruldu", "mucebince tahvil 
hükmü buyuruldu" gibi ibareler yazıl
dıktan sonra tirnarların son durumunu 
gösteren tahvil kalemine sevkediiirdi (BA, 
A.DVN, Dosya, nr. 360, Evr. 32, 7ı, 82; BA, 
A.NŞT, Dosya, nr. ı47 , Evr. 36, 63, 89, ı ı 2; 
inalcık, s. ı-14) . Tahvil kalemi kendi def
terlerindeki kayıtlara bakarak durumu 
araştırır, eğer Defterhane'dı;ı bir yanlış-
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lık yapı lmışsa hatayı düzelt ir ve durumu 
reisülküWib vasıtasıyla veziriazama bil
dirirdi. Böylece iki kalemin kayıtlarının 

aynı olmasına dikkat edilmek suretiyle 
muamelede bir yanlışlık ve hile olup ol
madığı kontrol edilirdi. Defterhane'nin 
derkenarı doğru ise tahvil hükmü yazı
lır ve bu hükme dayanılarak Defterha
ne'den berat tezkiresi verilirdi (TSMA, nr. 
D 32081 ı, vr. I b); daha sonra da divan 
kaleminden beratı yazılırdı. Berat yeri
ne geçici olarak verilen tahvil hükmü bir
çok defa suistimal edilmiş ve tahvil ka
ğıdı alanlar Defterhane'den kayıtlarını 

yenileyip berat almadıklarından dolayı 

bazan diriikierin birden fazla kişiye aynı 

anda verilmesi gibi durumlar ortaya çık
mıştır. Bunun üzerine muhtelif zaman
larda. tahvil tezkiresiyle tirnar tasarruf 
edenlerin en kısa sürede berat almaları 
emredilmiştir (Uzunçarşılı, Merkez-Bah

riye, s. 44). 

Timarlı sipahi ile köylü arasında vergi 
konusundaki anlaşmazlıklar başta ol
mak üzere tirnar ve arazi ihtilafla rı gibi 
konularda Defterhane kayıtlarına göre 
hüküm verilirdi. Tahrir defterlerindeki 
kayıtlar kesin delil kabul edilmekteydi. 
Bu sebeple defterler son derece titizlik
le saklanır ve icap eden tashih ve şerh
ler nişancı tarafından yapılırdı. Tashih 
için nişancıya hitaben yazılan fermanın 
tuğrası bizzat veziriazam tarafından çe
kilmekteydi. Nişancı bu fermanın zahrı
nın bir köşesine "defteri gele" ibaresini 
yazarak defter eminine gönderirdi. Def
terhane kesedan istenen defterle fer
manı nişancıya getirir, nişancı da tashih
ten sonra defteri geri gönderip fermanı 
kendi dairesinde saklardı. Bu tashihlere 
resmi ıstılahta "tevkli kalemiyle tashih" 
denilmekteydi. Kayıt tashihleri son de
virlere kadar nişancılar tarafından yapıl
mıştır (BA. A.DFE, Dosya, nr. ı , Evr. 95; 
BA, A. DVN, Defter, nr. 804, s. 6, ı2; Tevkil 
Abdurrahman Paşa, s. 515). Defterhane'de
ki bir beratın yürürlükten kaldırılması ve 
kaydının silinmesi gibi muameleler ise 
defter eminine veziriazam tarafından ya
zılan buyuruldu ile yapılırdı (BA, Tahvil 
De{terleri, nr. ı3, s. 8-9, 51-56) . Kayıt ilk 
olarak tahvil ka lemindeki defterden. da
ha sonra da Defterhane'den silinirdi. . 

Defterhane'deki en önemli defter, ara
zi tahririnin ayrıntılı sonuçlarını ihtiva 
eden mufassal defterlerdi. Defterlerin 
tuğralı diğer bir nüshası da ait olduğu 
eyalette bulunurdu. Bu defterler. "visa
Ie" adı verilen ek belgeler ve derkenar
larla imparatorluğun sonuna kadar kul-
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!anılmıştır (EJ2 Iİng.J. ll. 82). Bunun d ışın
da Defterhane'de üç ayrı yardımcı def
ter daha mevcuttu. Bunlardan mufassal 
defterlere dayanılarak hazırlanan icmal 
defterleri, devlet gelirlerinin kimler ta
rafından tasarruf edildiğini göstermek
t e ve yalnız idari teşkilatla köy isimleri
ni ve yıllık hasılat miktarını ihtiva etmek
teydi. Diğer bir defter olan rüznamçe 
defteri ise iki tahrir arasındaki günlük 
muamelatı ihtiva ederdi. Bu defterde 
ayrıca tevcih, nakil, terfi. becayiş gibi se
beplerle hazırlanan tirnar beratları gü
nü gününe kaydedilmişti. Üçüncü def
ter ise derdest defteri olup bu defter
ler de tirnarların çekirdeğini oluşturan 
yerlerin bir listesi bulunurdu. Her tima
rın maruz kaldığı aralıksız değişiklikler

le sahipsiz kalan tirnarlar bu defterde 
yer almaktaydı. 

Defterhane'de yapılan işlerin çeşitlili

ği , kalemdeki katipierin belli hizmetler
de ihtisaslaşmasına sebep olmuştur. Ni
tekim XVI. yüzyı l sonlarında mahiOI t i
marların çeşitlerine göre (müteveffattan 
mahlül-feragattan mahlül) kalem içeri-

Defterhane'de 

muamele 
görmüş 

bir belge 

(BA, A.DVN, 

Dosya, 

nr. 360, Evr. 94) 

sinde bir uzmaniaşmanın meydana gel
diği görülmektedir (Howard, Ar. Ott., Xl, 
223) . Buna bağlı olarak Defterhane daha 
sonra mufassal, rüznamçe ve icmal ol
mak üzere üç kısımdan teşekkül eden bir 
daire halini alm ıştır (d 'Ohsson, Vll, 193; 
Uzunçarşı lı, Merkez -Bahriye, s. 95-96). 

Padişahın bizzat katıldığı seferlerde 
diğer kalemlerle beraber Defterhane de 
götürülür, defterler ordugahtaki Defter
hane çad ı rında saklanıp işler defter emi
ni ve maiyetindeki ulOfeli katipler tara
fından burada yapılırdı. Padişahın katıl
madığı seferlere defterhane taşınmaz
dı. Ancak bu durum, 1593'te Veziriazam 
Sinan Paşa· nın cepheye yeniçeri ağası 

ile defterhaneyi istetmesi üzerine değiş
miş ve bu tarihten itibaren veziriazam
Iarın katıldıkları seferlere de defterha
nenin götürOlmesi adet olmuştur (Eme
cen, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu 'na Armağan, 
s. 244-245). Sef ere götürülen defterler 
emin bir yerde saklanır. ancak çok ihti
yaç duyulanları cepheye nakledilirdi. Mer
kezde herhangi bir mesele çıkması ve 
ordu ile birlikte giden defterlere ihtiyaç 



duyulması halinde durum defter emini
ne bir yazı ile sorulur. bazan defter geri 
istenirdi. Merkezdeki defterlere sefer
de ihtiyaç duyulması halinde ise gerekli 
olanların bir süreti veya kendisi gönde
rilirdi. Sefer sırasında timarlı sipahilerin 
yoklamalarının düzenli şekilde yapılıp 

saklanması büyük önem taşımaktaydı. 
Zira yoklamaların yapılmaması, tirnar 
sahibinin belirsizleşmesine ve timarıa

rın ihtilaflı bir hale gelmesine yol aç
maktaydı. XVII. yüzyıl başlarında defter 
eminliği yapmış olan Ayn Ali Efendi. gö
reve başladığında Defterhane'yi karışık 
ve düzensiz bir halde bulduğunu ve bu 
durumu düzeltmek için yoklamalara bü
yük önem vererek tirnar ve zeamet sa
hipleriyle çavuş, müteferrika ve katip 
gibi diğer tirnar tasarruf edenlerin yok
lamalarını mükemmel bir şekilde tutup 
Defterhane'de ciltli olarak muhafaza et-

. tiğini bildirmektedir (Kavanfn-i Al-i Os

man, s. 75-80) . XVII. yüzyıldan itibaren ti-

mar sisteminin bozulmaya başlaması ile 
yoklamalar daha büyük önem kazanmış
tır. Timarlarla ilgili arzların üzerine çı

karılan derkenarlarda yoklama defter
lerindeki kayıtlar da yer almıştır (BA, A 
NŞT, Dosya nr. 147, Evr. 64, 89). 

Defterhane'ye ait defterler eyalet ad
larıyla sıralanmış sandıkların içinde sak
lanırdı. Muamele görmüş evrak, müs
veddeleriyle birlikte üzerinde daire adı 
ve yılı yazılmış bir torbaya konulur ve 
defter emininin nezaretinde deri kaplı 

sağlam sandıklara yerleştirilerek gerek
tiğinde müracaat edilmek üzere Defter
hane mahzenlerinde saklanırdı. Defter 
ve evrak sandıkları. Defterhane'de bu
lunan birbiri içinde mühürlü dört demir 
kapılı bir mahzende muhafaza edilmiş
tir. Defterhane, divan toplantılarının dü
zenli şekilde devam ettiği zamanlarda 
Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusunda bu
lunan Kubbealtı'nın yanındaydı. Zira bu 
daire Divan-ı Hümayun ile yakın ilişki 

Defterhane 
tarafından 

Sivas 
Sancağı 

Kanunnamesi' nin 
bir k ısm ı nın 

derkenar 
olarak 
ç ı karıldığ ı 

bir arz 
(BA. A.DVN, 

Dosya, 

nr. 360, Evr. 14) 
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içinde bulunmakta ve ona kaynak hiz
meti sunmaktaydı. öte yandan defter 
emininin Divan-ı Hümayun'un üyesi olan 
nişancıya bağlı olması, tirnar ve arazi iş
lerinin nişancı tarafından idare edilmesi 
ve hükümlerin divan tarafından veril 
mesi, iki müessesenin yakın ilişki içinde 
olmasını gerektirmiştiL Divan ile Def
terhane arasındaki muhabere pusulalar 
vasıtası ile olmaktaydı. XVIII. yüzyılda 

Divan toplantılarının önemini kaybetme
sinden sonra ise Defterhane bugünkü 
istanbul Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'
nün bulunduğu yere taşınmıştır. Defter
hane binası değişik tarihlerde yangın 
geçirerek tahribata uğramıştır (Silahdar, 
I, 384; Vasıf, I, 66). 

1836'da nişancılığın kaldırılmasından 

sonra tuğra işleri defter eminine veril
di. Önemli işlere dair fermanların üzeri
ne Babıali, diğerlerine de defter emini 
tarafından tayin edilen tuğrakeşler tuğ
ra çekmekteydi. 1838 yılından sonra Ce
ride Nezareti'nin muhasebeciliğe dönüş
türülmesi sırasında Defterhane'deki tuğ
rakeşlik lağvedildi. Defterhane de yap
tıkları işlerin birbirleriyle olan ilgisi göz 
önüne alınarak Ceride Muhasebeciliği'ne 
bağlandı (Akyıldız , s. 77) . Ancak 1842 yı 

lında yeniden kurulan Defterhane 1871'
de nezarete dönüştürülerek Defter-i Ha
kani Nezareti adını aldı. Bugün Başba
kanlık Osmanlı Arşivi'nin değişik tasnif
lerinde ve Ankara Tapu- Kadastro Genel 
Müdürlüğü Kuyüd - ı Kadime Arşivi'nde 
bu müesseseye ait defter ve evrak seri
leri bulunmaktadır. 
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DEFTERİ MEHMED EFENDi 

(bk. EBÜLFAZL MEHMED EFENDi). 

DEF'U ŞÜBHETİ't-TEŞBİH 

( ~ı ...;. r:!~ ) 
Hanbeli alimlerinden 

Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzi'nin 
(ö. 597 /1201) 

akaide dair eseri. 

.J 

.J 

Kaynaklarda İbnü'I-Cevzrnin bu eserin
den değişik adlarla bahsedilir. Brockel
mann onun Det'u şübheti't-teşbih ve'r
red 'ale'l-Mücessime adlı bir eseri ol
duğunu kaydeder (CAL Suppl., ı. 918) İb
nü'I-Cevzrnin eserlerini veren bir fihrist
te bundan Ret'u't-teşbfh veya Det'u't
teşbih bi - eküifi't- tenzih adıyla söz edi
lir (Naciye Abdullah İbrahim, s. 202) . Sü
leymaniye Kütüphanesi'ndeki nüshada 
ise (Şehid Ali Paşa , nr. 1561) adı Al]bd
rü 's- sıfô.t olarak yazılmıştır. 

On altı bölümden (fas ıl) ibaret olan eser 
Allah'ı tanımanın (marifetullah) nakil yo
luyla vacip olduğunu. ancak bu konuda
ki bilginin akıl yoluyla da kazanılabile
ceğini belirtmekle başlar. İkinci bölüm
de aklın önemi üzerinde durulur. Üçün
cü bölümde alemin yaratılmışlığı (hudüs) 
ve Allah'ın varlığ ı konusu ele alınır ve hu
düs delilinden hareket edilerek marife
tullaha ulaşmaya Hz. İbrahim'in istidlali 
örnek gösterilir. Dördüncü bölümde hu
düs ve imkan delilleri incelenir. Beşinci 
bölümden dokuzuncu bölümün sonuna 
kadar Ehl-i sünnet'e göre Allah'ın sıfat
ları anlatılırken Mücessime'nin ilah te
lakkisine ve dayandıkları deliilere yer ve

rilir. Onuncu bölümde ilim bedihi. nazari 
ve haberi kısımlarıyla ele alınarak ahiid 
ve mütevatir haber hakkında bilgi veri-

De(' u 

şübheti't· 

teşbfh ' in 

il k iki sayfası 
{Süleymaniye Ktp., 

Şe h id 

Ali Paşa, 

nr. 1561) 

lir. On bir inci bölümde Allah ' ı duyu or
ganlarıyla idrak etmeye çalışmanın yan
lışlığı anlatılır. On ikinci bölümde Dehri
ler ve tabiatçılar ele alınır. On üçüncü 

bölümde Yahudilik ve Hıristiyanlık ince
lenir ve tenkit edilir. On dördüncü bö
lümde taklidin caiz olmadığı belirtilerek 

Ahmed b. Hanbel, Ebü Hanife ve İmam 
Şafifnin aynı yöndeki görüşleri aktarılır. 

Delilin önemi. kelam ilmi hakkında ya
pılan tenkitler ve bunların sebepleri üze

rinde durulur. Hanbeli alimlerinden Ebü 
Abdullah Hasan b. Hamid, İbnü'z-Zagu
ni ve bunları takip edenlerin haberi sı
fatlarla ilgili olarak yazdıkları eserlerde 
Hanbeli mezhebini Müşebbihe ve Müces
sime'ye benzetlikleri anlatılır. On beşin
ci bölümde Ahmed b. Hanbel ve onun 
mezhebine bağlı olan Ebü Davüd ei-Eş
rem, Ebü'l -Hasan et-Temimi, Ebü Mu
hammed Rizkullah b. Abdülvehhiib ve 
Ebü'I-Vefa b. Akii'in haberi sıfatlar ko
nusundaki görüşleri nakledilerek bu gö
rüşlerin İbn Hamid ve arkadaşlarının fi 
kirlerinden farklı olduğu, bu sebeple İbn 
Hamid'in Hanbeli mezhebinden kabul edi
lerneyeceği ileri sürülür. Daha sonra da 
müellifin Müşebbihe ve Mücessime'den 
saydığı bu alimierin delil olarak kullan
dıkları ve zahiri manada kabul ettikleri 
ayet ve hadisler incelenip ashap ve ta
biinin, ayrıca Ahmed b. Hanbel ile İbn 
Akii 'in bu nasları nasıl anladıkları açık
lanır. On altıncı bölümde Allah'a zaman 
ve mekan nisbet edilebileceği yönünde
ki görüş ele alınarak bu konudaki delil
lerin tartışması yapılır ve reddedilir. Ki
tabın son kısmında teşbih ve tecsimi ka
bul edenlerin dayandıkları hadisler tah
lil edilir. Yed, ısba', kef, ayn. vech. üzün, 
sadr, kadem (el, parmak, avuç, göz. yüz. 
kulak, göğüs, ayak) gibi organları; güzellik 
ve gençlik gibi vasıfları; ön, arka, sağ 
taraf gibi yönleri; yedinci kat göğün üze-


