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!erin ortak adı haline geldi,ıii görülüyor. Nitekim, Abdurnıhman Şererin ''Tarih Musahabeleri'', 
Tanzimat döneminin devlet adamlannın biyogr.ıfilerini, ünlü yazarlannı ve bu dönemde yapı
lan reformlan işleyen bir makaleler bütünü olar.ık karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan Türk ede
biyatında "müHlkat" (anket, röportaj) türü Birinci Dünya Savaşının sonuna doğru ortaya çıkmış
tır. Bunun öncülüğünü de Ruşen Eşref.(Ünaydın) yapmıştır. Ruşen Eşref, Abdülhak Hanıit, Ha
lil Ziya, Rıza Tevfik, Halide Edip vb. yazariurfa yaptığı mülfikatı önce Vakit gazetesinde yayın
lamış, sonra da Diyorlar ki başlığı_altında kitapla.~ıırmışıır. Ruşen Eşref, aynı zamanda Musta
fa Kemal Paşa ile yaptığı uzun bir müHikau Yeni Mecmua'da yayınlanmış ve böylece Atatürk'ün 
geniş kitlelere tanııılmasına önemli bir katkıda bulunmuştur. 

Strauss'un ar.ı.şumiasınıiı sonunda. yer alan konuşma örnekleri XVl. ve XIX. yÜzyılla.rla 
ilgilidir ve bunlardan birincisi bir Türkle bir Hıristiyan ar.ışında geçmektedir. Araba Seı·da
sı'ndan yapılan alını,ı, Fr.ınsızca sözcüklerle konuşmaya olan özenıiyi dile getirmesi açısından 
ilginç bir belgedir. · · 

Işık ı:amdoğan-Abel, .Osmanlı şehirlerindeki hanların fiziksel durumlan, buralardaki 
günlük yaş_ant~yı ele alırken, ·bu mekaniann aynı zamancl.a bir kaynaşma yeri olduğu üzerinde 
de durmaktadır. yunan toplumundaki "ziyaret" kavramı i.se Maria Couroucli tarafından işlen
mektedir. 

Sonuç olarak denebilir ki sözkonusu eser; etnik, dinsel, gelenek, görenek, alışkanlık vb. 
yönlerden çok çeşitli bir toplum yapısına. sahip olan Osmanlı İmparatorluğunda toplumsal kay-
naşma ve uyum sorunsalma önemli çözümler ve yorumlar getinnektedir. · 

Zeki ARIKAN 

Klaus SCHWARZ, Osmanisclıe Sultansurkımden. Umersııclıımgen zur Einştellımg pnd 
Besoldung osm.anisclıer Militiirs in der'Zeit Murads lll: (Yayınlayan: Claudia R<)MER, Franz 
Sıeiner yayınevi, Stuıgarı 1997,483 sahife . 

. . 
·2. Temmuz 1989 sabahının erken saatlerinde Berlin'deki evinde bir yangına kurban gi

den Klaus SCHWARZı 1970'te Freiburg'da doktora tezinde ilim aıemine Sinai-Manastın'nda
ki Türkçe Osmanlı fennanJ;mı:ıı tanıtmıştır.ı Daha sonra Hars KURIO ile bir,J Gerd WINKEL
HANE ile iki4 özgün belge yayınını gerçekleştiren Klaı.ıs SCHWARZ Doçentlik tezi olarak da 
lli. Murad:ın tirnar tevcihlerine ait beratla.r vefemıtmiF üzerinde çalışmıştı. Haziran l986'da 
bir süre Viyana'da kalarak uzun yıllar devam eden a.raştınnalannın sonunda elde ettiği isıan
bul'da Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde Ali Emiri tasnifındeki 202 belge ile ilgili çalışmasının 
taslağını oradaki Orientalisches Institut Müdürü Prof.A.C.SCHAENDLINGER ile gözden ge
çirdi. Ertesi sene SCHAENDLINGER'in bir kısım önerilerini yapmış olarak hazırl!!dtğı tez 
metoini Viyana Üniversitesi'ne sundu. Neticede 10 Ağustos 1988'de Klaus SCHWARZ'a Tür
koloji .ve İslami İlimler bilim dalında Doçentlik unvanı verildi. 

1. Hans Roben ROEMER, "Kiaus Peter SCHWARZ", iDMG. C.l41/l (1991), s.7-15: TUrkçe·çeviri: Sel
çuk Altşin SOMEL. Osnıu11lt Araşllrmaları. Xl (1991). s. 5-18. 

2. Osnıa11isdu: Sultwtsurkımdcn des Sinai·Kiostcrs iuttirkisdtc/1 Spraclte, Freibunı 1970. lslamische Unıer-
~uchungen 7. · • 

3. Die Sti/tlln[ICII drs osnıanisclwn Grossıı·csirs Kofia Simm Pasdw (~est./596) i11 U:urğaoro/811/.~arirt!. 
Berlin 1\1!!3. 

4. Dcr osma11isdtc Stuttlwlıcr lskc11dı·r Pasc/m (gesı. 1571 J wul sı·iuc Sti/11111,~<'11 in Ac/l)"ptcllllllll am Bos· 
porus. Banıberg 1985: Hn.~u Sa' c/re/dili. Swli/SIIWIIII tım/ Gell'lll'lrr (.~c.<t . /599}, 1111d sc:itl<' Sti/llmg aus tlcm Jultrt• 
lfıN . Bumberg 1986. 
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Ene~i ,;.::ne beklenmedik. trajik vefatı iizcrine Klau~ SCiiWARZ' ııı esı:rinin yayınlanma

sı gör.:\·i SCHAENDLINGER 'in <L~isıaııi \'C uzun yıllar nıcs;ıi arkadaşı Dr. Claudia RÖMER 'e 
\·crilir. Talihsizlikler ardı-ardına !!elir. 20 Ocak l\l91'dc Pror.SCHAENDLINGER de lilür, 
Dr.RÖMER kendi doçentlik tezi il; uğruşnıaktadır. Ancak Mayıs 1992'dcn sonra konuya eğilir, 
K. SCH\VARZ'ın bıraktığı tez ve notlarından raydalanarak yukarıdaki eseri Şubat ICJll5 ' te ta
mamhu', Alman Ar.ışıımıa Kurumu'nuııı maddi desteği ilc 1997'de Osmwıisclıt• Sulwusurkım-
d<•u ilim fıleminc sunulur. . 

Dr.Ciaudia RÖMER eserin Önsöz (l~nwort)'üııde bu eserin yayımı . sır.ı~ınduki olayları 
ayrımıları ile anlatmakıadır.(s.5-6) 

E.~erin Giriş (Ei11/eitwıg) kısmında (s.ll-15) kısaca lll. Mur.ıd zamanında Osmanlı Dev
leti'nden, onun zamanına ait ferman yayınlanndan YC Ali Emiri tasnifinden bahs edilir. 

Kitabın geriye kalii.n kısmını da üç ana bölüme ayırmak mümkündür: 1. A ve B-C-D harf
li b~lıklar dahilindeki, belgelerin ışığında. Osmanlı Devleti'nde bahis konusu devirde askeri 
birlikler, onların tayinleri, gelirleri ile ilgili açıklamalann yer aldığı değerlendirme bölümü 
(s.l7-129), belgelerin gruplara ayrılar.ık her birinden birer örneğin latin harili çev ri, yazılı met
ninin ve Almanca tercümesinin, aynı guruptaki diğerlerinin özetlerinin verildiği ll. 6ölüm 
(s.l31-237), nihayet belgelerin tıpkı basımlannın bulunduğu lll. Bölüm (s.281-483). 

Tabii eserin özetinin (s. 128-129), kaynaklannın (s.238-251 ), dizininin (s.252-274) ve ha
ritaların (s.277-279: Balkanlar, Thna çev.resi ve Kafkasya) bulunduğu kısımlar da mevcuttur. 

Klaus SCHWARZ'ın kullandığı 202 belgeden 78' ini herutlar te~kil eder. Bunlardan IS' i 
cülus münasebeıi ile yenilenen beratlar (lecdid-i heriit), 2'si kaybından dolayı verilen yeni be
mı, J5'i tayin beraıı, 3'ü tenıkki uliifesi ber.iıı, 3'ü bir kaleden bir başkasına ihr.ıç bcr.ıtıdır. Be
ratların nasıl verildiği üzerinde de duran SCHWARZ Berlin'de kendi çalıştığı Sıuatsbibli• 

othek'teki Kii11fi11-i bererat ve ahkiinı-i piidi~iilıi adlı bir yazma~ (Ms.Or.oct.2730)'dan faydala
narak resm-i herat hakkında bilgi vermektedir: Anadolu ve Rumeli Beylerbcyiliği için 12.000, 
sancakbeyi için' 1200, alaybeyiiçin 700, tirnar tevcihi için her 1000 akçede 25 akçe alınmakta
dır. Kanuni devrindeki bu miktarlar sonradan daha ;ırtmıştır. 

K.SCHWARZ'ın kullandığı belgelerden ikisi urzdır (No .. 123 ve 124). Diğerleri tirnar tev-
cihine veya işlemlerine ait fermanlardır. · 

Bu eseri yayıniayan Claudia RÖMER bir makulesinde lll. Mur.ıd zamanımı ait Viya
na'daki Milli Kütüphane'de de üç adet timar'ile ilgili belge bulunduğuna işaret eımfşti.6 Şüphe 
yok, B~bakanlık Osmanlı Arşivi'nde tirnar tevcihlerine ait muameHltın seyrini aydınlatacak 
başka kaynaklar da vardır, Tirnar ve Zeamet Ruznamçe Defterleri,7 A.NŞT kodlu defterler gi
bi.~ Bunlardaki kaynlar tabilki tevcihlere ait suretlerdir. 

Çalışm.iı.' çok titiz, çok zahmetli ve sabırlı bir araştırmanın ürünüdür. Ayriı özen v~ özve
riyi bu eseri yayına hazırlarken Claudia RÖMER de göstermiştir. 

M. Tayyib GÖKBİLGİN'in küçük ismi Mehmet değil, Mustafadır.9 
Claudia RÖMER'i bu eserinden ve vefalılığından dolayı candan kutlamak gerekir. 

Nejat GÖYÜNÇ 

S. Kanuni denine ait bu yazınanın ~enill bir ıaııııımı için bk. Manfred OÖTZ, TtirJ:isdır Hımclsc-lırifmı. IH· 
ı••IJtıdm II.Jl'J. \erzeichnis ıkr orienıatischen lbnd~chrifıen in Deuıschland. XIII. 4. s. 106-1111. 

6. Claudia RÖ:I.IER. -orei Uıi:unden i\·lurJd' lll. zu Tıınar-anııekpenhdıen". Osmımfı Arııştını!"'""· XII. 
ıi9<J~) 2li9-JIX•. . 

7. 1\ejaı GÖY[1\;Ç. "Tinıar Ru1.nan~ Defıerleri'nin hiyı'l!rJiik k:ıynak olarJk önemi-. Bcllrırn. LX/2n 
( 1!1'161. 1~7-t3X. . 

X.l'lcjaı (iÖYÜNÇ. "Tiınar tc\'cihkri ıı .. ı:~ınd:ı". O.tı.ıımlı Tiirk Ditılollıııti_~i Srmim·ri. ı·;ıy. :1-lul~ıh:ıt S.KÜ-
TCKOCLL'. i~ıanbul tiJ95 . s. 67-74. . 

IJ. Taııııılan eser. s.ll7. ~.ı 1-242. 2-llJ. 


