Mühimme Defteri 90, Haz~rlayanlar: Nezihi Aykut, ~dris Bostan, Feridun
Emecen, Yusuf Halaço~lu, Mehmet ~p~irli, ~smet Miro~lu, Abdülkadir
Özcan, ~lhan ~ahin. Redaksiyon ve Sadele~tirme: Mertol Tulum. Türk
Dünyas~~Ara~t~rmalar~~Vakf~~Yay~nlar~ndan, ~stanbul 1993, 440 sayfa.
Osmanh merkez te~kilat~n~n en önemli kurulu~u olan Divan veya Divan-~~Hil~nayün, siyasi,
askeri ve mali i~ler hakk~nda karar verebikn, her türlü dava ve ~ikayederle me~gul olan devletin
en üst dairesidir. Bu te~kilat Selçuldularda ve Anadolu beyliklerinde de bulunuyordu. Divan~n
gündeminde bulunan idari ve örfi i~leri sadnazam, arazi i~lerini ni~anc~, ~er'i ve hukuki i~leri
kazaskerler ve mali i~leri defterdar görürdü. Divin-~~Hilmayün Fatih Sultan Mehmed zaman~nda en mükemmel ~ekline kavu~mu~tu. XVI. yüzy~lda ihtiyaçlar üzerine baz~~de~i~ildilder yap~larak klasik bir yap~~kazanm~~t~. Divk~-~~Hilmayün XVII. yüzy~ldan itibaren devlet te~kilat~ndaki önemini yava~~yava~~yitirmeye ba~lam~~t~r. Bilhassa Köprülii Mehmed Pa~a'n~n sadarednde
Divân toplant~lar~~ulüfe tevzian günleriyle elçi kabufierinde yap~lmaya ba~lanm~~tar. Bu da
Köprill'd'nf~n Manda görü~ülmesi gereken her türlü meseleyi bizzat i~~hisanna alm~~~olmas~ndan ileri geliyordu. Bu tarih Divan-~~Hil~nâyünun önemsiz hale gelmesinin ba~lang~c~~olmu~tur.
Bundan sonra devlet i~leri sadnazam kona~~nda görülmeye ba~lanm~~ nr. Divan-~~
Hilmayiln tabiri de Yeniçeri Oca~~n~n ~lgas~ndan sonra art~k kullan~lmam~~t~r. Onun yerine
Meclis-i Viikela veya Meclis-i Has tabirleri Tanzimat'a kadar kulland~n~~t~r.
Divan-~~Hiimayün toplant~lar~nda al~nan kararlar~n kaydedildi~i defterlere Mühimme
Defteri denilmektedir. Bu defterlere, al~nan kararlar~n son ~ekli tarih aras~na göre kaydedilirdi.

Kararlar Divk~~katipleri eliyle zaptedildikten sonra reisülküttap taraf~ndan gözden geçirilirdi.
Sonra eldeki hüküm veya fermana tu~ra çekilerek ilgili yere gönderilirdi.

Hilkümler ait oldu~u ay~n tarihinden sonra pe~pe~e kaydedilmi~~olurdu. Hükmün üst taraf~nda, gödirmekle görevli ~ahs~n ad~~ile teslim tarihi ve "yaz~ld~" ibaresi bulunurdu.
Hilkil~nlerde bir hitap cürcdesi, emrin gönderildi~i ~ahs~n ad~~veya makam~n ad~~yaz~hr "hüküm
ki" ibaresiyle bitirilirdi. Bundan sonra konuya girilir, özedenir ve "buyurdum ki" ciindesinin ard~ndan 1:Vb/anda al~nan karar bildirifirdi. Her hükmün ba~~nda, o hükmün geçerlilik kazand~~~m gösteren "buyruldu" kayd~~bulunmaktad~r. Sahifelerde mümkün mertebe bo~~yer b~ralulmamasma dikkat edilirdi.
Mühimme Defterlerinin, Osmanh Devleti'nin gerek siyasi, askeri, mali, iktisadi ve ticari,
gerekse diplomatik (belge ilmi) tarihi bak~m~ndan büyük bir önem ta~~mas~na ra~men, ~imdiye
kadar bir bütün olarak ele al~n~p yay~nland~~~~ve ara~t~nc~lann istifadesine sunuldu~u söylenemez. Böyle olmakla beraber, muayyen konulardaki mühimme kay~tlar~n~~bir araya getiren baz~~
çal~~malar~n yap~ld~~~~görülmektedir. Bu meyanda Ahmet Refik Alt~nay'~n yapt~~~~çal~~malar
(mesela bk. Onuncu Asra Hicride Istanbul Hayat~~961-1000, ~stanbul 1933; Hicri Onikinci
As~rda ~stanbul Hayat~~1100-1200, ~stanbul 1930; Hicri Onuncu As~rda ~stanbul Hayat~~ 12001255, ~stanbul 1932; Anadolu'da Türk A~iretleri 966-1200, ~stanbul 1930) ile Uriel Heyd
(Ottoman Documents on Palestine 1552-1615, Oxford 1960)'in çal~~mas~n~~zikredebiliriz.
Muayyen konulardaki rniihimme kay~tlar~n~~biraraya getiren bu gibi çal~~malar yan~nda, bir
Mühimme Defterinin tamam~n~~içine alarak yap~lan ilk yay~n ise, burada tan~t~m~n' yapt~~~m~z
defterdir. Bu defter, Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivinde Mühimme Defterleri Tasnifi içinde 90 nuBelkten C. LIX, 32
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mara ile karthd~r. Defter Hicri 1 Muharrem 1056- evahir-i Zilhicce 1056 (17 ~ubat 1646 - 29
Ocak - 7 ~ubat 1647) rhna aittir. Defter, geçi~~dönemine yak~n olmakla beraber daha ziyade
klasik tarzda tutulmu~tur. Miihimme Defterinin ash 154 sahife olup 504 adet hükmü ihtiva etmektedir.
Elimizdeki Miihimme Defteri muhteviyat itibariyle çok zengindir. Ictimai ve iktisadi meseleleri defterde tespit etmek mümkündür. Bu cilmleden olarak çe~itli eyaletlerden gelen ~ikayetler, davalar ile mezraa, miras, timar ihtiliflan. e~kiyal~ k hadiseleri, az~nl~klar, ~ammi hukukuna
dair kay~tlar defterde yer almaktad~r. Eyalet ve sancak tevcihleri (mesela Anadolu, K~br~s,
Ba~dad), ~ehirler(Ankara, Mana, Bolu, Trabzon, Üskilla, Varna, Yal~ya, Yeni~ehir- Fenar v.b.)
hakk~nda bilgileri bu defterde bulabiliriz. öte yandan çe~itli mans~blar (suba~~l~k, voyvodal~k
v.b.), vergi nevileri için de bu defter kaynaklar. Yabanc~~tüccarlar ile bunlar aras~ndaki anla~mazhklan bu defterde bulabiliriz. Bu hususta itina ile haz~rlanm~~~olan teferruath indeks ara~t~r~c~lar için çok yararhd~r. Hükümler XVII. yüzy~l ortalanmn yaz~~ma dilini de aksettirmektedir.
Metin ne~ri yap~l~rken her hükmün kli~esinin foto~raf~~konulmu~~ve alt~na yeni harflere
çevrilmi~~hali ile sadele~tirilmi~~~ekli verilmi~tir. Osmanl~~tarihi üzerinde çal~~anlar için bir çok
bak~mdan önemli bir kaynak olan bu Miihimme Delkerinin yay~nlanm~~~olmas~nda büyük isabet
vard~r. Üstelik böyle bir yay~n~n ilk defa yap~lm~~~olmas~~da kayda de~er bir ba~and~r. Bu örnek
çal~~may~~yay~na haz~rlayan sahas~nda uzman ö~retim üyeleriyle yay~n~~yapan Türk Dünyas~~
Ara~t~rmalar~~Vakf~~yetkililerini tebrik ediyoruz.
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