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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.
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Yazar 17. yüzy~lda K~r~m hanl~~~n~n yönetim örgütünü tasvir eden bir giri~~
yap~yor. Bu giri~te yazar sorun yaratacak baz~~aç~klamalarda bulunuyor. Bunlardan
birincisi K~r~m'~n güney sahillerinde ya~ayan tat ad~n~~alan bir guruptur. Burada
yazar Minorsky'ye ba~vuruyor ama O~uz gurubuna dahil Türkçe kullanan bu
ahalinin niçin "Tat" diye adland~r~ld~~~~sorusu bu aç~klama (s. 4) ile cevapland~r~lm~~~ de~il. ~kinci nokta; Han'~n birinci dereceden veliahd~~say~lan "Kalgay"~n
J. Matuz taraf~ndan "Kal~a" olarak telafuzunun nedeni de bu konuda kaynak
olarak gösterdi~i ~nakaleye ra~men ayd~nlanm~~~de~ildir*.
~kinci bölümde Matuz 17. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda K~r~m Hanl~~~~ve Danimarka Krall~~~~aras~ndaki ili~kiler üzerinde etrafl~ca durmaktad~r (s. 20-58). Ard~ndan ar~ivdeki yarl~klar üzerinde içerik tahlili yap~yor. Bu bölümde vesikalar hakk~nda diplomatika ve üslüb aç~s~ndan aç~klamalar yer al~yor (s. 59-80). Matuz
bugüne kadar K~r~m Hanlar~na ait vesikalar~n dilinin pek incelenmedi~ini belirterek
burada bir denemeye giri~iyor. Ancak belirtti~i gibi (s. 82-83) K~r~m Hanlar~~ve di~er
yüksek rütbeliler Danimarka ile olan yaz~~malarda Osmanl~~Turkçesini kullanm~~lard~r. Bununla beraber incelenen vesikalarda mahalli lehçeye ait elarnanlar vard~r.
Bunlara yazar i~aret ediyor ve tahlilini yap~yor (s. 83-117). Görünü~e göre K~r~m
Hanl~k kanç~laryas~, süzeren devlet olan Osmanl~~ Imparatorluk kanç~laryas~n~n
stilini kavray~p taklid etmi~tir (s. 118). Bununla beraber mahalli dil'in kar~~~m~~her
zaman görülmektedir.
J. Matuz 125-313. sahifeler aras~nda kulland~~~~27 adet vesikay~~emandasyonunu yaparak, Almanca tercümeleriyle birlikte yay~nl~yor. Konuyla ilgili kaynaklar
ve indexten sonra vesikalar~n orijinalinin fotokopileri yer al~yor.
Dr.

ILBER ORTAYLI

* K~r~m Hanl~~~ n~n te~kilat tarihine ait iki eser bu konuda ayd~nlat~c~~olabilir.
Martin Bronevskiy, "Tartariae Descriptio" —Zapiskiy Odesskogo obsçestvo dergisinin
ilk say~s~nda Rusças~~ bas~lm~~~olan bu Polonya elçilik raporu 1578 y~l~na aittir. K.
Ortayl~~taraf~ndan Türkçeye çevrilmi~tir. K~r~m Ayy~ld~z Matb. (Ankara, 1970).
S~roçkovski, Mehem~ned Giray Han Tarihi çev. K. Ortayl~~T.T. Kurumu Kitapl~~~,
Yazmalar bölümü.

