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Transkripsiyon ve Kodlama Kuralları

Mahkeme defterlerindeki Osmanlıca metinlerin transkripsiyo
nu hazırlanırken okuma akışkanlığının bozulmaması için yalın bir
yöntem benimsenmiştir. Arapça ve Farsça kelimeler orijinallerine
uygun biçimde okunmaya çalışılmıştır. Uzatma olan sesli harflerde
(ziyâde, âlî, hâzır örneklerinde olduğu gibi) ^ işareti; ayın harfinin
geçtiği kelimelerde (bey‘, şer‘, i‘timad örneklerinde olduğu gibi)
ayın harfinden sonra ‘ işareti; ve hemzenin kullanıldığı kelimelerde
(su’âl, me’mûr, kâ’im örneklerinde olduğu gibi) hemzeden sonra ’
işareti kullanılmıştır.
Öz Türkçe kelimelerin okunuşunda kâtibin yazımına bağlı
kalınarak dönemin telaffuzu yansıtılmaya çalışılmıştır. Gayrimüs
lim, yabancı, kilise, sinagog, cemaat adlarıyla yabancı kökenli yer
adları da orijinal metinde yazıldığı gibi okunmuştur.
Mahkeme defterlerinin içlerindeki hükümler kodlanırken varak
sayısı esas alınmıştır. Her bir varağın ilk sayfası a, ikinci sayfası
b olarak sınıflandırılmış olup her sayfadaki hükümler de Arap
rakamlarıyla birden başlayarak numaralandırılmıştır. Dolayısıyla
23b/2, 23’üncü varağın arka tarafında bulunan ikinci hükme veri
len koddur.
Kullanılan özel işaretler şunlardır:
[ dolu ] Metin içerisinde kâtip tarafından yazılması unutulan
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veya eksik yazılan harf, ek ya da kelimeler bu işaret içerisinde
tamamlanmaya çalışılmıştır. Üç örnek: [Ef]renciyü’l-asl, vekîl-i
mezbûr[ı] tasdîk, meblağ-ı [mezbûr].
[...]
Okunamayan kelimeler.
[?]
Okunuşu şüpheli kelimeler.
[boş] Metin içerisinde kâtip tarafından daha sonra tamam
lanması düşüncesiyle boş bırakılan ama doldurulma
yan alanlar.
[silik] Kurt tahribatı, nem, yırtık, çürük ve buna benzer fak
törlerden dolayı okunması mümkün olmayan kelime
ler.
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Transliteration and Coding Rules

In transliterating the Ottoman records in the court registers
into modern Turkish, we opted for simplicity in order to avoid
burdening readers. With Arabic and Farsi words, we have sought
to maintain the intended pronounciation. Long vowels (as in ziyâ
de, âlî, hâzıri) are identified through the ^ sign; words with an ayn
(for example, bey‘, şer‘, i‘timad) have the diacritic ‘ after the ayn;
and words with the hamza (for example, su’âl, me’mûr, kâ’im)
have the diacritic ’ following the hamza.
With Turkish words, we have followed the scribes form in
order to convey the prononciation of the time. The names of nonMuslims, foreigners, churches, synagogues, congregations, and
foreign places have been transcribed to match the original text.
In coding the cases within the court registers, we have follo
wed the sheet number. The front of a sheet is classified as a, and
the back as b, and Arabic numerals have been used to distinguish
among the cases on each page. Thus, 23b/2 refers to the second
entry on the back side of the 23rd sheet.
The following special symbols are used:
[ full ] Characters or words that the scribe forgot or overlooked
have been completed within brackets. Three examples: [Ef]renci
yü’l-asl, vekîl-i mezbûr[ı] tasdîk, meblağ-ı [mezbûr].
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[...]
[?]
[boş]

Undecipherable words.
Doubtful transliteration.
Fields within the text that the scibe planned to fill later
but left blank (“boş” means blank in Turkish).
[silik] Unreadable due to damage caused by worms, humi
dity, tears, rotting, or some other factor.

