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Gürcistan Vilâyeti  
Mufassal Defteri*

Gürcistan Vilâyeti Mufassal Defteri başlığıyla 
tarafımızdan neşredilen eser, Gürcistan İlimler Aka-
demisi Gürcü Müzesi El Yazmaları Koleksiyonu’nda 
bulunan XVI. yüzyıla ait, aynı isimli Türkçe dokü-
man üzerindeki uzun çalışmaların neticesidir. Bu 
eser, şu ciltlerden meydana gelmektedir: 

1. Cilt I : Türkçe, Gürcüce ve Rusça mukaddi-
me ve metin mütalâalarıyla (XX+17+516 s. ve 15 
tablo).1

Sergi CİKİA

Cikia ve Tahrir Defteri Hakkında
S. Cikia (1898-1989): Gürcistan’da Türkolojinin kurucusudur. Çocukluğunda teoloji eğitimi almış, bilahare Tiflis 

Üniversitesi’nde tarih ve dil bilimi okumuştur. 1927 yılında Türkiye’ye gelmiş, ünlü Türkolog Prof. Fuat Köprülü’nün 
öğrencisi olmuş, bu sırada Türkçe ve Osmanlı belgelerini okumayı öğrenmiştir. Türkiye’den dönüşünde Petersburg 
Üniversitesi’nde görev alan Cikia, burada Türkçe dersleri vermiştir. 1945 yılında Tiflis Devlet Üniversitesi’nde Tür-
koloji bölümü başkanlığına getirilmiş, Türk dili ve tarihi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Ahıska ağzı üzerinde de ince-
lemeler yapan Cikia, Petersburg’da, Anadolu Türkçesinin Ahıska Ağzı başlıklı bir bildiri hazırlamış, bu bildiriyi müte-
akip kaleme aldığı makalesinde Ahıska ağzının bütün özelliklerini ortaya koyan bir monografi çalışması olduğundan 
söz etmiştir. Ne var ki bu monografi, bilinmeyen sebeplerle yayımlanmamıştır. Herhalde onun en önemli çalışması, bu 
yazısında bahsettiği Ahıska Tahrir Defteri’dir. 

Cikia’nın, tercümesini buraya aldığımız yazısı, söz konusu Mufassal Defter hakkında önemli bilgiler vermesi ba-
kımından değerlidir. Ancak bir iki husus hakkında birkaç cümle söylememiz icap etmektedir.   

Cikia, kapak fotokopisini verdiğimiz, asıl adı Defter-i Mufassal-i Liva-i Ahıska olan bu defterin adındaki Ahıska 
(Axısxa) adını kullanmamakta ısrar etmiş, nedense onun yerine Gürcistan ismini koymuştur. Diğer taraftan bu deftere 
konu olan bölgenin Sa-mshe/Sa-Atabago olduğunu da belirtmiştir. Tarihte Sa-mshe, bugünkü Gürcistan’ın resmî ha-
ritalarında da Akhaltsıkhe/Axalsıxe olarak geçen şehrin Ahıska olduğunda şüphe yoktur. Bölgenin Gürcü tarihindeki 
adı, Cikia’nın da belirttiği gibi Sa-Atabago, yani Atabek Yurdu’dur. Atabek ise, Türkçe bir kelimedir. Burada söz ko-
nusu edilen, tarihte Çıldır Atabekleri olarak da anılan Ahıska Atabekleridir.

Cikia, bu yazısında Mufassal Defter’in konusu olan Ahıska bölgesi ahalisinden bahsederken bir yerde, “…yeni 
teba olan nüfus, yani Gürcüler…” bir yerde de, “Hemen tamamı Gürcülerden müteşekkil nüfus…” şeklinde ifadeler 
kullanmaktadır. Bu ifadelerin doğru olmadığı meydandadır.

Cikia, o devirde Defter’de adı geçen vergi mükelleflerinin bir kısmının Arslan, Ayvaz, Bayındır, Bekâr, Çabuk, 
Devletyar, Elaldı, Elalmaz, Emirhan, Gökçe, Güzel, Kanturalı, Korkut, Muhtar,  Murat, Nurali, Nuraziz, Pirali, Pira-
ziz, Rüstem, Selman, Şahmurat,  Temür, Ülkmez, Yaralı, Yaraziz, Yusuf gibi Türk isimlerini hesaba katmazken Sarkis, 
Görgi, Demetri, David, İlya, İvane, Simon gibi Hristiyan isimlerinden hareketle bütün ahalinin Gürcü olduğunu söy-
lemesi, elbette yanlıştır. 

Osmanlı fethinden (1578) önce, bölge ahalisinin Ortodoks-Kıpçak olduğu nazara alınırsa Hristiyan isimlerinin 
olması daha iyi anlaşılır. Ama bu halk Gürcü olsaydı örneklerini verdiğimiz Türk adları olur muydu? Bizce bu hususta 
en sağlıklı hüküm şudur: O devirde bölge ahalisinin ekseriyeti Ortodoks Kıpçak/Türk, bir kısmı da Gürcü’ydü. Bu 
Defter’le birlikte Kıpçak Atabeklerinin şeceresi ve konuyla ilgili tafsilatlı bilgi, Posof’un Çizgileri adlı kitabımızda 
verilmiştir.

Yunus Zeyrek

2. Cilt II : Metnin Gürcüce tercümesi, Gürcüce 
ve Rusça önsöz ve dipnot izahlarıyla (XV+503 s.).2

3. Cilt III : Metnin esas ilmî değerlendirmesini 
ihtiva eden, biri manuskriptin tasviri, diğeri de me-
tinle ilgili coğrafya ve yer isimleri bilimi (topono-
mastik) bakımından mülâhazalardan meydana gelen 
iki bölüm hâlinde, yine Gürcüce ve Rusça önsözle 
birlikte (16+660 s.).3
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Üzerinde araştırma yapılan 
kaynak materyal, 1595 yılında 
Sultan’ın memurları tarafından 
Gürcistan Vilâyeti’nde yazılan 
bir metindir. Defter’in üç farklı ye-
rinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
devlet mührü olarak kullanılan, 
Sultan’ın adı ve unvanını havi el 
yazısı kaligrafik arma, Tuğra4 
vardır.5 Mufassal Defter (Defter-i 
Mufassal), bir bakıma Gürcis-
tan Vilâyeti’nde (Rusça yaklaşık 
olarak: Gürcü Provinz, Gürcüce 
ifadesi: Samskhe / Sa - Atabago) 
nüfus sayımıdır. Maksat, nüfusun 
tamamının ve vergi mükellefi aile 
reislerinin hatasız biçimde deftere 
aktarılması suretiyle muhtemel 
bir vergilendirmeye esas unsurları 
tespit ve kaydetmektir.

Fevkalade zengin ve çok yönlü 
verileriyle Gürcistan Vilâyeti Mu-
fassal Defteri, Gürcistan ve Türkiye’nin ekonomi-
si ve tarihiyle, aynı şekilde bu iki ülke arasındaki 
tarihî ve siyasî münasebetlerin araştırılmasında çok 
mühim bir kaynaktır. Bu metnin neşri, tarih bilimi-
ne yeni ve sağlam/güvenilir bir materyal kazandır-
maktadır. Bu materyal, nüfusun tamamının, hem 
çıplak çiftçinin hem de mülk sahiplerinin iktisadî, 
malî ve genel olarak sosyoekonomik durumunu 
gösteren bütün veriler dikkate alınarak mahallinde, 
görülerek oluşturulmuştur. Katiyetle ifade edilebilir 
ki, iktisadî ve coğrafî-yer bilimleri açısından feodal 
devir Gürcistan’ıyla ilgili bu değerde başka bir kay-
nağa sahip değiliz. Diğer yandan bu metnin, zama-
nın Osmanlı İmparatorluğu’nun nispeten yüksek, 
gelişmiş iktisadî-siyasî kültürünün bir delili olduğu 
da kaydedilmelidir. Defterde bulunan veriler teme-
linde yeniden ışık tutulabilecek meselelere kaba bir 
bakış dahi, araştırmanın önemini göstermektedir. 

Gürcistan Vilâyeti Mufassal Defteri, zama-
nın Türk dili araştırmaları için anlamlı ve ilgi çe-
kici materyal sunmaktadır. Aynı zamanda Gürcüce 
ve Türkçe’nin karşılıklı etkileşimleri bakımından 
da ciddî bir anlama sahiptir. İlâveten, Defter’de 
Arapça-Türkçe harflerle yazılan çok sayıda Gürcü-
ce ismin araştırılması, genel fonetik sahasında dik-
kate değer sonuçlar ortaya koyacaktır. 

Yine bu Defter, zamanın Gürcistan’ında eko-
nomik ilişkilerin araştırılmasında birinci derecede 
öneme sahip bir kaynak niteliğindedir. Defterde, 

halen mevcut olan ya da zaman-
la kaybolmuş yerleşimler ve diğer 
vergilendirme unsurları, ekono-
mik açıdan neredeyse mükemmel 
biçimde karakterize edilmiştir. 
Şu ya da bu köyde yetiştirilen ve 
vergilendirilen bütün ziraî ürün-
ler kapsamlı biçimde sayılmıştır. 
Aynı biçimde, bu ürünlerin za-
manın para birimleri ve fiyatları 
temelindeki nakdî değeri yanında 
her köy için türlere göre tabiî ver-
gilerin hadleri belirtilmiştir. Bazı 
ziraî türler için sadece nakdî vergi 
konulmuştur. Defter, buğday, arpa 
ve vilâyette yetiştirilen tahıl türle-
rinin yanında diğer ziraî faaliyetle-
ri de zikretmektedir (bağcılık, seb-
zecilik, çiftçilik, bahçecilik, arıcı-
lık, hayvancılık). Şüphesiz bunlar 
Gürcistan’ın bu küçük bölümünde 
nispeten yüksek bir ekonomik se-

viyeye işaret etmektedir. Defter’de sıkça zikredilen 
bezirhâneler-yağhaneler de dikkate şayandır.6

Defter’de, mevcut toprağın değerini yükseltme-
ye matuf su kullanımı sistemine ait veriler, bölgede 
ileri seviyede bir ziraî faaliyete delalet etmektedir. 
Gürcistan’da su kullanımıyla ilgili araştırmalar ba-
kımından ileri derecede gelişmiş değirmen sistemi-
ne dair veriler de dikkate şayandır. 

Bu sahadaki münferit ziraî faaliyetlerin aynî ve 
malî vergilendirilmesinin haricinde, yeni teba olan 
nüfus, yani Gürcüler için muhtelif nakdî vergiler geti-
rilmektedir (İspenç, marhasiyye vd.). Bu durum, Os-
manlı idaresi tarafından Gürcistan Vilâyeti’nde tatbik 
edilen vergilendirme sistemi için çok anlamlıdır. 

Metinde yer alan şerh ve ilâveler de ilmî açıdan 
bilhassa kıymetlidir. Bunlar ülkenin iktisadî tarihinin 
incelenmesinde önemli verileri ihtiva etmektedir ki 
bunlar diğerlerinin yanında mülkiyetin mahallî feo-
dal beylerden Osmanlı idarecilerine devrine (tem-
likine) şahadet etmektedir. Zikredilen ilâveler aynı 
zamanda mülkiyet hakkı sona eren ve yeni malikler 
hakkında şahsî bilgileri ihtiva etmektedir. 

Yerleşim yerlerindeki vergi mükellefi aile reis-
lerinin tamamını ihtiva ediyor görünen isim listesi, 
en azından vilâyetteki, hemen tamamı Gürcülerden 
müteşekkil nüfusun tahminî sayısını tespit etmeye 
imkân sağlamaktadır. 

Bu materyallerin tetkiki ve değerlendirilmesi, 
işin erbabına, ülkemizin geçmişinin araştırılması 

Defter-i Mufassal-i Liva-i Ahıska
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bakımından çok büyük anlama sahiptir. Samskhe/
Sa-Atabago’nun belli bir kısmında ekonominin az 
ya da çok kapsamlı bir resminin rekonstrüksiyonu-
nu mümkün kılmaktadır. 

Defter, aynı zamanda Gürcistan’ın bu bölgesinde 
tarihî coğrafya ve yer adları bilimi araştırmaları için 
de geniş kapsamlı malzemeler ihtiva etmektedir. 
Defter’de teba durumundaki nüfusun, fethedenler 
tarafından vergilendirilmesinden söz edildiğinden, 
burada bütün köylerin, küçük ve büyük bütün idarî 
merkezlerin ayrıntılı coğrafî durumuyla gösterildiği 
kabul edilebilir. Defter’de, balıkçılık işletme-
lerinin vergilendirilmesine 
dair verilerle 
birlikte göl-
ler ve nehirler, 
aynı zamanda 
yay l ak l a r ıy -
la beraber bazı 
dağlar, ayrıca 
sulama gayesi-
ne uygun küçük 
akarsular vs. de 
zikredilmektedir. 
Defter’in zengin ve 
mükemmel coğrafî 
verileri, diğer tarihî 
kaynaklarda bahsi 
geçen, ancak şimdiye 
kadar coğrafî konum-
ları belirtilemeyen bir 
kısım yerleşimler hak-
kında bazı ilginç sonuç-
lara götürmektedir. 

Aynı biçimde, ese-
rimizin üçüncü cildin-
de, Defter’deki coğrafî 
verilerin bu istikamette 
değerlendirilmesine ça-
lışılmaktadır. Kadim Gürcü 
coğrafî isimleri yeniden yapılandırılmaktadır (me-
sela, Sichrudsch aslen Zshrotcha; Sakersin aslen 
Sakarzminda; Sursuna aslen Dsurdsna; Sogordsa 
aslen Zchordsa; Qurtqal’a aslen Mgelziche gibi). 
Aynı ciltte, sadece asli Gürcü coğrafî ifadeler yeni-
den canlandırılmakla kalınmamakta, aynı zamanda 
hem Defter’de hem de eski Gürcü yazılı abidelerin-
de belirtilen ama günümüz Gürcistan’ının coğrafî 
ve tarihî haritalarında bulunmayan yerleşim yerleri 
tespit edilmektedir. Yine, bu ciltte Defter’in mün-
ferit bölümlerindeki terminoloji temelinde, yazılı 

abidelerdeki verilerle günümüz coğrafyasını uyum-
lulaştırmak (örtüştürmek) için gerekli yorumlar 
yapılmaktadır.7

Yer adları bilimi bakımından, o devirde Sams-
khe/Sa-Atabago’da yaşayanlar arasında en yaygın 
durumdaki özel isimlere ait muazzam liste de ilginç-
tir. Gerçi Defter, tamamıyla aile reislerine ait erkek 
isimlerine yer vermektedir, fakat bu yolla vilâyetin 
bütün hanelerini kapsamakta ve böylece bu isim-
lerin karakteristiği hakkında mükemmel bir bakış 
(kanaat) sunmaktadır. Özel isimlerin 

incelenmesi ve etnik aidi-
yetlerinin tespiti, halkların 
tarihî-kültürel münase-
betlerinin araştırılmasın-
da önemli bir yardımcı 
araçtır. Bu aynı zamanda 
nüfusun etnik terkibi 
meselesinin tetkikine 
de hizmet edebilir. 

Ayrıca bu Defter, 
aslında tarihî bir kay-
nak olarak da görül-
melidir. Tarihçilerin, 
nüfusun muhtelif 
hayat şartlarıyla il-
gili yukarıda belir-
tilen bütün verileri 
dikkate almaları 
mecburiyeti bir 
yana, Defter, 
S a m s k h e / S a -
Atabago ve 
G ü r c ü - T ü r k 
münasebetle-

ri tarihindeki bazı 
boşlukları doldur-

maya hizmet edecek 
çok sayıda malzemeyi de ihtiva etmek-

tedir. Tarihçiler için defterde bulunan olgular, hu-
dutlarla ilgili kesin bilgiler, Osmanlı iktidarının Gü-
ney Gürcistan’da yayılmasına dair ilgi çekici veriler 
ya da çok sayıda tarihî şahsiyet hakkında dikkate 
şayan malûmat vermektedir. Meselâ, Kartli Kralı-
nın kızı Elene, Atabek Manuçar, Dedis-İmedi, Hızır 
Paşa vs…

Defterde zikredilen ve münferit maddelerini o 
zaman carî Osmanlı Mevzuatından iktibasların teş-
kil ettiği Kanunnâme, ayrı bir değere sahiptir. Bu 
maddelerde, fethedilen topraklarda Türk idarî yapı-

Broşürün, zamanın Kültür Bakanlığı Müsteşarı  

Prof. Dr. Emin Bilgiç’e ithafı
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sının özel hedefleri, bazen de mahallî münasebetleri 
hesaba katan şerhler sıralanmıştır. Tatbik sahasına 
konulan Kanunname, her biri halkın hayatının farklı 
bir yönünü ele alan, çok sayıda bölümden oluşmak-
tadır. Kanunname’de diğer pek çok hususun yanın-
da, yeni Osmanlı ziraat ve toprak kullanımı sistemi-
nin tatbiki, muhtelif vergilerin tahsili usulü, farklı 
sosyal tabakalar arasındaki münasebetler, suçlar ve 
bunların cezalandırılması, kaçan ırgatlar ve kaybo-
lan kullanım hayvanları ya da ahır işletimine dair 
düzenlemeler, muhtelif ziraî mahsulün pazar fiyat-
larıyla ilgili maddeler, hileli teraziyle ilgili cezalar 
gibi hususlar ele alınmıştır. 

Nihayet, eserimizin bu günlerde neşri, her şey-
den evvel bütün dünyada insanlığın gelişimi adına 
barışın pekiştirilmesini gözeten bir yönetime sahip 
Sovyet devletinde barışçı sosyalist yapılanma şart-
ları altında, hem Gürcistan’ın hem de Türkiye’nin 
tarihî-kültürel mirasın araştırılmasının eşit değere 
sahip olduğu inancıyla, Sovyetler Birliği halkları ve 
Türkiye arasında dostluk ve işbirliğini sağlamlaştır-
maya hizmet edecektir. 

Yayımlanan el yazmasının büyük bölümünün 
siyakat denilen yazı şekliyle yazıldığı, bunun okun-
masının bilhassa müşkül olduğu belirtilmelidir.8 
Zorluk, sadece harflerin ileri derecede stilize edil-
mesi ve asli, hatta neredeyse gizli rakam kodlarına 
eşitlenmesi değil, bilakis aynı zamanda -bilhassa 
mühimi- bu tür yazıdaki harflerin tamamen hareke-
siz oluşudur.

El yazmamızın okunması nihayet başka bir özel-
lik sebebiyle zorlaşmaktadır: Defter’in yarıdan faz-
lasında, genel olarak Arapça yazımda ve bilhassa 
siyakat yazısında ifadesi tamamıyla imkânsız olan 
gayri-müslim, ekseriyetle Gürcüce coğrafî ve özel 
isimler kullanılmaktadır.  

Herhalde bu zorluklar, bu zamana kadar (nis-
peten) çok az sayıda siyakat el yazmasının neş-
redilmesini de izah etmektedir. Bu çerçevede, 
Macaristan’da9 A. Velic’in yayını belirtilmelidir, 
ayrıca J.H. Mordtmann10 ve B. Lewis’in11 küçük ya-
yınları ya da her şeyden önce Prof. L. Fekete’nin12 
Macaristan Halk Cumhuriyeti tarafından resmî bir 
ödüle lâyık görülen iyi sınırlanmış iki ciltlik eseri 
zikredilmelidir. 

Eserimizin bundan sonra yayımlanacak IV. Cil-
di şu meseleleri ele alacaktır: “Defter”in lisanla ve 
paleografi ile ilgili özellikleri, Gürcüce coğrafî ve 
özel isimlerin, sosyo-ekonomik terminolojinin ifa-
desindeki fonetik özellikler. Çünkü Defter’de bu 

terminoloji zengin biçimde kullanılmıştır ve bunun 
tetkiki, o zamandaki sosyo-ekonomik ilişkilere dair 
pek çok meselenin açıklığa kavuşturulması bakı-
mından önemlidir. 

Eser, esas itibariyle filolojik karaktere sahip 
olmakla birlikte kültür tarihi meselelerini de kap-
samaktadır. El yazmamızın tetkikinin objektif bi-
çimde ortaya çıkaracağı meselelerin araştırılması, 
şüphesiz istikbalde de Gürcistan ve Türkiye tarihi-
nin kültür, ekonomi ve diğer açılardan karşılıklı et-
kileşimi içinde derinlemesine incelenmesine hizmet 
edecektir. Bu çalışma, diğer Osmanlı vilâyetlerine 
ait Mufassal Defterlerin de neşredilmesiyle nihaî 
sonuca ulaşmış olacaktır.

* XV. Beynelmilel Şarkiyatçılar Kongresi,  Sovyet Sosyalist Cum-
huriyetleri Birliği Heyeti Tebliğleri, Şarkiyat Literatürü Ya-
yınları, Moskova 1960. (Bu yazı, Galip Adıyok tarafından 
Almanca’dan Türkçeye çevrilmiştir.) 
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