G. HAZAI, Das Osmanisch Türkische im XVII. jahrhundert - Untersuchungen an den Transkriptionstexten von Jakob Nagy Harsdny (XVII.
Yüzy~l Osmanl~~Türkçesi, Jakob N.de Harsâny'nin transkripsiyon
metinleri üzerine ara~t~rmalar)
The Hague 1973 Mouton, 4985, =Bibliotheca Orientalis Hungarica XVIII.
Yazar~n giri~te de belirtti ~igibi, Türk dilinin tarihi evrimini anlamak, seslilerin çok önemli yeri olan bu dilin Arap harfleri ile yaz~lmas~ndan dolay~~pek
güçtür. G. Hazai XVII. yüzy~la ait bir Türkçe ö~retim metninden yararlanmak
yoluyla Türk dilinin filolojik - historik ara~t~rmalar~ na sayg~~duyulacak bir hizmette
bulunuyor.
Yazar~n dedi~i gibi morfolojik ve sentaks sorunlar~n~~ayd~nlatacak Arab harfli
metinlerin yan~ nda, Türk dilinin fonetik tarihini ayd~nlatmak transkripsiyon metinlerinin incelenmesi ile mümkündür. Bundan ba~ka XVII-XVIII. yüzy~llara
ait bilinen metinler, konu~ma dilinden çok Arab ve Fars dilinin etkilerini ta~~yan
bir yaz~~dili ile kaleme al~nm~~lard~ r.
Su halde konu~ulan dili ara~t~rmak için burada tan~tt~~~m~z~n benzeri Türk
diline ait ö~retici metinleri kullanmak gerekir. Son zamanlarda yabanc~~alfabelerle kaMme al~nan Türk diline ait transkripsiyon metinleri incelenme~e ba~lanm~~t~r. G. Hazai XVII. yüzy~l Türkçesini bu aç~dan bize verme~e yarayan önemli bir
eserin Jakob Nagy de Harsâny'nin "Colloquia Familiaria Turcico - Latina" s~n~~
yay~nl~yor* Bu, benzerleri içinde en ayr~nt~l~~ve zengin örnekleri kapsayan bir eserdir. Eserin yazar~n~n bir Macar olu~u da Hazai'ye göre esere ayr~~bir de~er atfetmemize nedendir..Çünkü Macarca ve Türkçe'de fonemlerin benzerli~i, de Harsâny'nin Türk dilinin fonetik yap~s~n~~kolayca ve düzgünce kavray~p verebilmesine
yard~m ediyor. Eserin zengin bir kelime hazinesi içermesi verimli bir filolojik ara~t~rma yap~lmas~na olanak vermektedir. Kitab~n 34-199. 'sahifeleri aras~nda Harsâny'nin Türkçe - Latince - Almanca çevrili metinleri emandasyonu yap~lm~~~olarak
yer al~yor. Bu XVII. yüzy~l~n günlük Türkçesinden örneklerdir. 201-278. sahifeler
aras~nda bu metinde geçen kelimelerin index'i yer al~yor. 279-318. sahifeleri aras~ nda Hazai metinde geçen kelimelerin eserdeki orijinal translcripsiyonunu alm~~~
ve kar~~lar~na bugünkü Türkçenin kulland~~~~transkripsiyonu yerle~tirmi~. Böylece
fonetik de~i~imleri izlemek mümkün oluyor.
G. Hazai'nin çal~~mas~n~n en ilginç k~sm~~VI. bölümle ba~l~yor. Burada da
Harsâny'nin transkripsiyon alfabesini veren yazar (s. 324) Arap alfabesinin bu
* Jakob Nagy de Harsâny 1615 de Nâgyvârad'da bir aristokrat ailenin çocu~u
olarak do~mu~, Erdel beyli~inde tercürnanl~k hizmetleri için e~itim görerek ~ark
dillerini ö~reru~li~tir. Türkiye'de yedi y~l kalm~~~olup, bu eseri 1672'de Köln'de
bas~lnu~t~r. (sah 5- ~~9) .
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alfabede çok az tesiri oldu~unu belirtiyor. Bu bölümde fonetik özellikleri inceleyen
Hazai, 364-438. sahifeleri aras~nda morfonolojik özellikleri etrafl~ca, istatistik metoda (faktör analizi ve matrixlere) ba~vurarak incelemi~tir. 439-456. sayfalarda
morfolojik incelemede bulunan Hazai, metindeki haliyle pluralsuffix (ço~ul eki)
possessiv suffix (mülkiyet eki), deklination (isim çekimi), pronomina (edat) ba~laç,
optativ (dilek kipi) geçmi~~zaman, geni~~zaman, ~imdiki zaman, gelecek zaman~n
kullamli~uu ömeklerle aç~kl~yor. Türkçe tarih içinde sentaks özellikleri de h~zla
de~i~en bir dildir. XVII. yüzy~la özgü sentaks özelliklerini de metne dayanarak,
son bölümde (s. 457-458) ele al~yor. Bu çal~~man~n Türk tarih ve filolojisi için çok
yararl~~oldu~u herhalde aç~kt~r.
Türkiye'de Latince ö~renen ö~rencilere hocalar~n~n en çok tekrarlad~~~~bir söz
vard~r, o da "Latince'nin sentaks bak~m~ndan Türk ö~rencilere, Avrupal~~ö~rencilere k~yasla daha çok kolayl~klar sa~lad~~~d~r." Bu metnin Latincesi klasik Latince
de~ildir. Ama buna ra~men özellikle XVII. yüzy~l Türkçesi ile Latince aras~ndaki
sentaks benzerlikleri bugünkünden daha belirgin olsa gerekir. O halde G. Hazai'nin
yay~nlad~~~~Harsâny'nin metni, Latince ö~renen Türk ö~rencileri için de yararl~~
bir kaynakt~r.
Dr.
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JOSEF MATUZ, Das Kanzleiwesen Sultan Süleymans des Pröchtigen
(Muhte~em Süleyman'~n Kanç~laryas~).

Wiesbaden 1974 Franz Steiner Verlag GMBH. VIII+ ~~72 sah.
ve XVI Levha. =Freiburger Islamstudien Band V.
Osmanl~~diplomatik'i üzerinde yapt~~~~çal~~malarla tan~nan yazar burada
konuyu Sultan Süleyman'~n (Kanuni) orijinal vesikalar~~üzerinde yo~unla~t~rarak,
bunlar üzerinde baz~~analizler yap~yor. Eser esas itibariyle bu dönemdeki Osmanl~~
kanç~laryas~nu~~yap~s~~ve çal~~ma usullerini ayd~nlatma~a yöneliktir.
Osmanl~~kanç~laryas~~ilk zamanlar~ndaki basit kurulu~unu çabuk terketmi~~ve
Kanuni devrine gelmeden yüksek bir geli~im evresine ula~m~~t~r (s. 18). ~ki yüzy~l
içinde Osmanl~~emirli~inin bir imparatorluk haline gelip, ~ber yar~madas~ndan
Hind adalar~na kadar bütün dünya ile ili~kilere geçmesi, kanç~larya hizmetlerinin
nicel ve nitel olarak geli~mesine neden olmu~tur.
Yazar Divan-~~Hümayun üyelerini ve Divan-~~Hümayuna ba~l~~ofisleri say~yor.
Vard~~~~yarg~ya göre Sultan Süleyman (Kanuni) devrinde Divan-~~Hümayun ofislerinin manzumesi bir saray kanç~laryas~ndan çok, bir devlet dairesinin özelliklerini ta~~yordu (s. 20).
Kanuni devrinde Osmanl~~kanç~laryasnun en önemli memuru Ni~anc~d~r.
Yazar; ni~anc~n~n görevleri, durumu ve dönemin ni~anc~lar~n~n biyografilerini verdikten sonra Divan-~~Hümayunun di~er önemli memuru Reis'ül Küttab hakk~nda
bilgi veriyor (s. 33-44). Kanuni devrinde Reis'ül Küttabl~k en yüksek görevlerden
de~ildi ve bu memur Divan-~~Hümayun üyesi say~lmazd~. Bu dönemde d~~~ i~lerini

