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Caroline FINKEL, The Administrotion of Warfare: the OUonum MiüJary Campıügns in 
Hungary,l593-1606, Wiener Zeiıschriftfürdie Kunde des Morgenfandes, 14. Ek cilt, Wien 1988, 
XI-362 salıifc, (s. 350-362 arasında belge klişcleri), Ek cilt (faksimilesi verilen belgelerin Latin harfli 
metinlerini ihtiva eden 16 levha). 

, 1593-1606 arasında tam onüç sene devam eden Osmanlı-Habsburg Harbi iki taraf için de bir 
dönilm noktası teşkil eder. Avusturya'nın askeri alanda denge kurabilmesi, hükümdarının Osmanlı 
Sultanı'na eşit sayılıp Çasar ünvanına sahip olması, Osmanlı Devleti'ne her yıl 30.000 altın vergi 
ödenmesi yerine bir defaya mahsus olmak üzere 200.000 altın verilmesi· J606'daki Zsitvatorok Ant
Iaşması'nın sonuçlandır1 • Caroline FINKEL bu eserinde Osmanlılann bu mücadeledeki askeri hazır
lıklannı, ordunun tcrkibini, ikmal ~kilatını, yapılan masraflan ve bunlann kaynaklannı ana malze
me olarak Osmanlı arşiv belgeletini kullanarak aydınlatmaya çalışmıştır. 

Giriş (S. 1-6) 20. yüzyılda /ojistik deyiminden ne anlaşıldığına değinir, dörtyüz sene öncekin
ıfen farklı bulmaz. Bu kısımda Macaristan'da Osmanlılann mevcudiyetine ve 1593-1606 Haibi olay
Ianna iasa·ca temas edilir (s.7-20). Kitııbın ı : kısniı "insan gücü ve seferberlik" (s. 23-1 1). 2.si 
"erzllk ikmali" (s. 121-208), 3. kısım da "harbin nu:ıli kaynak/an" başlı.klannı taşımaktadır. Her kı
sımda gerek belgelere, gerekse ikinci derecede kaynaklara dayanan zengin bilgi sunulmaktadır. Fay
dalanılarılar arasında İstanbul ve Viyana arşivlerinden belgeler, yazma escrler, Türkçe ve Ba.tı dille
rinde her türlü konuya uzaktan veya yakından ilişkin yayınlar vardır. Şelgelerdcn mühim bir kısmını 
bu harbin son altı yılından kalma hazinc-i amire ve Budin hazinesine ait gelir-gideri yansıtan muhase
be defterleri teŞkil etmektedir. Yazar bu defterlerin benzerlerinin çağdaşı Avrupa'da bulunmadığını 
da belirtmektedir (s.218). Böylece FlNKEL askeri tarih bakımından emsalsiz bir çalışmanın mümcs
sili olmuştur. 

Yazann kaynaklar hakkındaki düşünce ve değerlendirmeleri (A Note on Sources, s. 330-
33 l )'de uyancıdır, yerinde tesbiılerdir. Osmanlı tarihçileri için ana kaynaklar üzerinde tahlili araşıır
malann azlığuıdan şikayet eder, kendi konusundaki en iyi eserler Pcçcvi, Haianbeyzade, Seliinikive 
AbdOlkadir'inkilerdir, bunlar arasında da, bizzat bu harp esnasında seferlerc önce'topçular, sonra ce
bcciler k~tibi olarak katılan Abdülkadir Efcndi'ninki sivrilmiştir dcr. Osmanlı Arşivlerinde :ıynı cins
ten defterlerin bazan faıiclı tasniflerde bulunuşundan da yakınır. Mesela kullandığı bazı sefer ıuznam
çcleri (muhasebe deftcrlcri) Kcpcci, bazılan ise Maliyeden Müdevver Defterler arasındadır. Bunlann 
daha iyi bir kataloğunun yapılması temennisindc bulunur. Devlet Arşivleri'ndeki Osmanlı devri bel
gelerinin ve defterlerin sımflandınlmasının devam etmesi, belge zenginliği, henüz çok iyi yetişmiş 
arşiv elemani azlığt, yayıniann muntazam talcip edilememesi, bunun neticesi haklı uyanlardan haber
dar olunamaması bu durumu doğurmaktadır. Aynı sorunlarda daha önce başka araştıncılar da karşı
laşmışlardırl. Türkiye'de Devlet Arşivleri'nde yeni çalışmalann, düzenl~melerin yapıldığı, daha yete
nekli genç elemanlar yetiştirilmeye başlandığı bir 'dönemde, bir kısıin katiılog çalışmalannın, eğer 
üniversitelerle işbirliği yapılamıyorsa, bu müesseselerdeki arşiv bölümleri tarafından gerçekleştiril
mesi ve bu hususta Türk üniversitelerindeki öğretim üyelerinin öğrencilerini bu yola teşvik etmeleri 
ve onlara rehberlik etmeleri beklenir, böyle olması da gerekir. 
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