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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.

~LBER ORTAYLI

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
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yürütmek fonksiyonu da pek belirli de~ildi. Kanuni döneminde gelen R. K. lar~n
biyografilerinden sonra Ni~anc~~Kalemi (ofisi)nin yap~s~~personel ve görevleri
naklediliyor.
Bundan sonra Defterdarlar~n görevleri ve ofisin yap~s~~üzerindeki aç~klamalara
geçiliyor. Rumeli Defterdar~~Rumeli k~tas~n~n maliyesi ve haslar~~ile me~gul olur
ve erkan-~~devletten (en yüksek rutbelilerden) say~l~ r. Yazar onun bütün imparatorluk maliyesi üzerinde birinci derecede söz sahibi oldu~unu kabul ediyor (s. 58).
Haleb Defterdarl~~~~ki (Arab vilayetlerinin maliyesi ile me~guldur) Kanuni devri
sonlar~nda ihdas edilmi~tir. Ba~defterdann makam~nda (ikametgâhda) kurulan ve
mali mahkeme görevini gören divan~ n bu dönemde mevcut oldu~una dair bir delil
yoktur. Defterdarlar bütün Osmanl~~maliyesini yönetir ve mali meselelerle ilgili
fermanlar~n istihsaline yetkilidirler. (s. 59).
III. Bölümde Kanç~laryadaki i~lerin, vesikalar~n haz~rlanmas~~ sürecinin ve
muamelât~n üzerinde duruluyor (s. 64-12o). J. Matuz inceledi~i vesikalar~~Ahidnâmeler (bir anla~ ma mahiyeti olanlar) nâme (normal nota'lar) ve hükümler (herhangi
bir konudaki emirler) olarak tasnif etmi~tir. Bunlar Divan-~~Hümayunda Muhimme
defterlerine i~lenip kaydedilirdi. Bu arada bu fermanlar~n ula~aca~~~yere nas~l
gönderildi~i veya verilece~i konusu da aç~klan~yor (s. 80-89). Vesikalar~n saklanrna konusuna ise (89-91. sahifeler) aras~nda de~iniliyor, ilk mahzen-i evrak
Yedikule'de idi. Sonra At meydaru'nda saklanm~~t~ n Yazar, nâme (s. 93-101) hüküm
(s. ~~o 1- ~~14) lerin diplomatik yönden analizini yap~yor. 121-152. sahifeler aras~nda
Kanuni dönemine ait 16 adet belgenin yay~n~~(emandasyon) ve almanca çevirisi
yap~lm~~t~ r. Bu belgelerin orijinallerinin fotokopileri de ekte yer al~yor. 46 y~l süren
Kanuni döneminde takriben 2300 nâme kaleme al~nm~~t~r. Bu dönem boyunca
Osmanl~~ merkez kanç~laryas~nda kaleme al~nan bütün hükm ve ahdnâme gibi
vesikalar~n say~s~n~~ise yakla~~k olarak 70.000 civar~nda hesapl~yor (s. 19). Bu sadece ahkam-~~mühinune olup, ahkam-~~ ~ikayet ve maliyyeye ili~kin belgelerle say~~
150.000 e ula~maktad~r (s. 120). Böylece ni~anc~~ve defterdann ofisindeki say~lar~~
25'i bulan sekreter y~lda ortalama 3400 adet (adam ba~~na 136 tane) yaz~y~~kaleme almak zorundayd~lar.
Dr. ~~LBER ORTAYLI

JOSEF MATUZ, Krimtatarische Urkunden im Reichsarchiv zu Kopen-

hagen (Kopenhag Kraliyet ar~ivindeki K~r~m - Tatar vesikalar~)
Freiburg 1976, Klaus Schwarz Verlag, mimeograph 348 s. XXX
levha=Islamkundliche Untersuchungen 37.
Josef Matuz, bu çal~~mas~yla Osmanl~~imparatorlu~unun imtiyazl~~ er~airliklerinden K~r~m Hanl~~~'mn kanç~larya sistemini ve Danimarka Krall~~~~ile olan
d~~~ili~kilerini ayd~nlatmay~~amaçl~yor. Bunun için Danimarka ar~ivlerinde bulunan
K~r~m hanlar~ na ve Kalgay, Nureddin gibi önde gelen yöneticilere ait 27 adet
vesikay~~tahlil ediyor.

