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Hans Georg M.A.JER (Ycayınlayan, Önsöz ve GirYj yazan), .DCUJ osmanische 
«Registerbuch der Besch-ıperden» (Şikayet Defteri) vom Jahre 1675. Oster-
1'6·iehische .NationaZbibZiothek Oocl. mwt. 683. Avusturya n1:m1er Akademisi ya-
yıpı, W le~ i9~, 6S~4~o s~lfe. · : . · · · · · · · · · · · 

1979 senesi sorrbahannda İstanbul'da Edebiyat· ·Fakültesi'nde .toplanan 
m. · Milletleraraısı Türkoloji Kongresi münasebel:ıl ile · Tül'kiye'de bulun·an bir 
Kısım ··bllim · aıda.mla.rı · ..Ue (Prof. H. Georg Majer, ·Prof. Klau.s · Krelser, Prof. 
Suraiya Faroqb:i ve Dr. Heaıl::h W. Lowry) B!li~baka:nlık A:r.şivi'nde, •o zamanki 
Genel Müdür!·ün teşebbüsü ile .bir toplantı yapılmış, Mühimme .. netterleri'nin 
yayınu konusımıda fiikir alış-verişinde bulunulmuştu .. · Defter.ler, ·b~lanna bir 
içindekiler l:istesi ve dizin ·l.lAvesi .tl e tıpkı basım · olarak :ywyi:Dlana·bilecek, · 'bu ~ 
için de dalrede mevcut Canon~dan faydalanılabilecekti:· Bu def.terlel11n yaym
lanması ·1956'-da .A:o.kara'da Türk · Tarih Kunımu Kongresi'nde de ·Prof. Halil 
lnalcık tarafmdan :tıaleb eclllrniş, fakat f·ikir •benimsenmem:lşti. : Yeniden böyle 
bir gılrişlm Türkiye'ye itibaT,·-döviz ve"iHm iileminde· övgü kazan:dı:racaktı. Y.a
pılan görüşmeler arasında· vaktiyle y:ine Pr.of. !nalcık'm V:iyana'da görüp f.il
ini.n:i· de ·aldığını·· söylediği bir· Mühimme Defteri ·de •ba:his konusu edildi. · P.rof. 
Majer ·.bu -defteri blldig>in.i, bunun yaymmı üzerine · alabilecegini ·Söyledi. Bu top
lantmm bir tek ·müsbet ·ürünü ·oldu : Pr.of. ·Majer sözünü .tuttu. Münih '(Bedriye 
Atsız, Esther Debus, Gisela Haberer, Pia Hochhut, özgür. Sav~çı, Johann 
StMıuss.- Michael Ursinus), !stanbul (Kemal Beydllli), ·üsküp ~<vanco Boskov), 
Anltara ·(.Suraiya Far.oqhi), Köln •(Man.fred Götz_1

1
· ·Leiden· (Alexander .. H. de 

Groot), Londra (Co~in J. Heywood, Feroze Yasamee~ ve V.lyana (Claudia Römer, 
Anc;lreas '1\ietze)'-daki on altı m~ej{<laşı v..e arkadaşı ile, !büy:ük bir çesaretie, 
bitip t:frkenmez bir 1!nerji ve s~b_ırıa, Pr.Or.' Dr. A.ndı-e.ıi.s 'l:ietze:iiliı ' çok ·büyQ.k 
desteği lle, A~sbucya nimler Aka!dem1si'nln ve İl~ ·ve' Ar~ı~ma Bakanİi~ı'nin 
her .türİü m.a,;raflan ve . b~~ . üstı~naıiesi 'iı.e, ' 'yukanda.ki: cildi ' yayml~ayı 
!>_aş~ ·. . . . . ~ .. . . -· . .· . . . .. . 

. ··"" 
V•lyana.•ıia· M111! Kiitüphanede tı'ulunan Cod: mi.Xt.· ·683; Prof. Dı;. Hans 

Georg Majer'in ·tesbit ettiği gibi :.bir 'Şikayet Deftei'i'-di:r; la.Iti.n Prof,. tnalcık'm 
ııa.ıa. bah:s e·~iği · i6.' y.üzyıla· ait· idefter ('«Oa:mbridge Mülakatları:., · Tar ih ·w 
Tcif}lum, 26 lŞubat 1986], s. 9) ·bir ·başkası 'mıdır, anlaşılmıarnaktadır. ·· · ·' · . 

. .. P.~~t.' M;jer, •b~ ·tıpkıb~ .. ciidW:in «Giriş» . ·~ps~~da l;kmci ·· Vij~:a· ·itu: 
• .. • • • ;• • ,# • • , .. • 

şatması'nda harp sahasm-da kaian Kara ·M'UStafa Paşa'nın ·beraber.indeki her 
türlü· ça:-dir, silii.hlar, a.ıetıer, harp hiı.zinesi ve kendi ha:zi.nesl, •-def-terler ·vs: mal
lardan .uzun ~ :bahS ettikten -sonra· (s: 13~17)·, Mühimme ·ve 'Şikdyet Def
terleri':ııiıı mukayesesini yapmıa!lda' ·(s:· 11..:21) , ' ıbu .ineyanda ··biT ·Mühimme Def
·teri;ıün Şikdyet ' Deftednden. nasıl aıyrılabileceği soruslı.nu ···gündeme ge1ir
mektedir. Her··.oo' 'defter ·de ·BeylikÇi •Kalemi'nde dtizenlenmektedir, -şekilleri -ve 
ıÇ ;düze.ııt de •öiribirl.ıli.İı ·a:Ynıdır. ·Bu:· ik:l -defter· tipiİli ibiri'birlriden ayırmak : için 
Prof: Majı{l."' buiıla-rm ' ihtiva:· &fikleri hükümlere· ba"kmak,gesrektiğlırl, 'Miilı.imme" 
IeNİe özellilde ~arp ziunaıılannda: a:sıterı· ·-götevlllere ·tön'deTilen emirlerin,. hac.ı 
kafilelerine, lbunlann organiZasyonun-a; .hirnayesine ait fermanlann, sürgün~ 
terlıi; 'haPiS .Ve :'idam gibi cezalara il~kin hükütn!ler.in ·bulundugunu .belirtmek-
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tedir. · Bunlann. Şikdyet . Defterleri(nde yer alınadığına -işaret: -edilınekıtedir.'· Mü
.Jıimme Defterleri'ndeki · hükümler de şika.yetlere dayanmaktadır (s. 20). · 

Şüphe yok, Prof: Majer ~ .bu gör.üşler.iiı.de ve. her ilçi. -defter türü üzerfude, 
bunları biribirinden daha iyi ayır.d edici ·kurallar -bııliiı.ak :için, daıha yoğ:un 
çalı.şmalaır - .ya.pı;l.me.5ı •kanaa.tinde pek haklıdır. Lakin her iki defter, :türünde 
·yer alan hüküm suretlerjnin . incelenmesinden. de ik:'ı:sini .biri:bininden ayırd et" 
rnek mü.n:,ı.lciindür. Mühimme Deft~rler~'ndeki (16. ve 17. yüzyıllara ait olan
lannın) h~ler de bir ·beylerbeyine, sancall!beyü.ne veyıa _.p-ir kadıya yahUıt 

benzeri •bir idaıri görevle yükiiıınlü zata, .bir ~ika.yet veya istek üzerine yazılır, 
tıpkı Şikdyet Defterleri'nde de .görü1düğ:ü .giıbi . . Mektupla veya !bizzat Divan-ı 
Humii.yün'a gelerek Y?-P~an ·bir şi.kii.ye!Un mahiyeti na:kl edi!iı:.. (nakil, iblağ, 
tıarrat·io, expositio )·, . a.rdından · «emir» ( di3positio) getir; «buyurdumki .. . » iba
resi ile ba,ş1ar. Prof. ·Majer'•in yayınladığı Şikdyet Defteri'nde yer alan 2800 
civarındaki kayıtlarda :bir olay, .:biİ' makamın :veya kişinin §ikAyebi üzerdn:e an
latıldıktan sonra, ·.Ugili «emr-i şerifim. rica eyledüği ecflden;§er' ve kanıün üzere 
görüLmek emri.m. yazılmı§dır» veya «emr-i şerifim ricd eyledükleri ecüden vec;h-i 
meşrüh Ü;!ere şer'le girü redd ttdirümek emri-m ol.m'U§dur ~iyii şurütiyle lıiik:m 
yazılmı§aır» veyahut «emr-i şeri/im rica itmeğin şer' ve kanün üzere 'ameı olun
mak içün hüküm. yazılm'l§dır» ·{s. 28 ve 29'·da:ki örnekler) cümlecikleri v;eya_ 
benzer ifadelerle sona erdirilmektedir. Böylece Şikayet Defteri'nde .emrin ken
pjsi tekrarlanmıyor, yazıldığı bildiriliyor. Bu .ba:lpandan metinlerinin faTklıl.ık
larından ·bu defterlerden hangisinin Mühimme, hangismin {jfk4yet olduğu d.a1uı, 
kotay ayırd · edil'ebilir. 

Prof. Majet açıkl•amalarında Ahkdm Defterleri'nden de lıahs ederek, Mid
ha.t Sertoğ'lu (Muhteva bakımından Baivekdret Arşivi, Ankara 1955) ve Atilla 
9eti:n (Başbakanlık Arşi:vi' Kılavıı.Zu, İ:sbanlbÜl İ.97'9') 'deki bazı yanlı.şlıklara 
temas ediyor (s. 18-19) . Bu ikinci kılavuzun, b~ciden çok .büyillt ölçüde ya
rarlandığı, ona ancak. ufak ilaveler yapabildiği malfımdl.!r. Bi!r.ineisl t·illı:endiğl 

için, ikincisi .rağbete m;:ı.zha:r l)lm\l:ŞtiH". A.slında Başb~ Arşivi'ndeki muh
telif .ı:ı.efterlerin yeniden -inceleı:ı:er.ek, bunlara . 1li;şkin listelerin ye sınıflandır
maların .y~i · il:ıa§t!ln . yapılmasına 'ihtiyaç olduğuna Mühimme'l~r arasındaki 
Ruüs Defterleri vesilesi :il~ çok önceleri :i-şaııet olUJ:!IDuştU (.bak. Nejat Göy:ünç, 
<iXVI. yiieyıliİB. rufia ve önem:i.», TariJı, Dergisi, 17-22 (1967)·, s. 29). Aynı ihti-
yaç :bıi defa da Prof. Majer ~~afıridan ®e -getiri.l.ni.ekitedir. · · 

. . 
.Prof. Majer ve .arka~lan :böyle devasa defteri yayınlamaya t~ebbüs et-

mek ve. bunu başa.r:ma:kl.a, Avusturya nimler Akıa:dem'isi _ve ilgili b.a:kanlık bu 
. 'büyük ça.Iı;;ımayı yayınlama'kla - Osmanlı Araştıırmalan'nda yeni -bir çığır açmı.,

larchr. Vıa:ad ol'Ullıduğu -gl-bi, «T.eroüme ve indek.sler» cildinin ıde aynı baışap ile 
okuyucul·ara ve •araştırıcılara sunulması, ~bette .ıdalıa . da ıbüyü.k •bir muvaffa
Juyet olaca.k.tır. Saıbırsızlıkla & beklenmektedir. -~u, :aynı mmanda yeni yeti~ / 
şenlere . bir öğTenme kılavuzu maıhiyeti.Iıi ta.şıyacak ıp üyük -t~bbüsten dolayı .' 
yayrmcılaır, h:er .türlü :katkıda bulun~r her tii:rlü:.övg:llye:. fa yıktırLar ve hiz~1 

• .. . . .. . 1 
metleri· bu· alanda ·daiıma ·bir örnek~kll ~decektir . . 

. Nejat Göyünç ! 
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