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608 ΒιβλιοκρισΙαι (F. Babinger, Sultanische Urkunden)

Franz Babinger, Sultanische Urkunden zur Geschichte 
des osmanischen Wirtschaft und Staatsverwaltung am Ausgang der 
Herrschaft Mehmets II, des Eroberers. I. Teil. Das Qânûn - nâme-i- 
sultânî ber mûdscheb-i 'örf-i 'osmânî. (Handschrift ancien fonds 
turc 39 der Bibliothèque Nationale zu Paris) eingeleitet und heraus
gegeben von — Verlag R. Oldenbourg, München, 1956. (Südosteuro
päische Arbeiten 49). 80V XIV + 306.

*0 εκδότης, διαπρεπέστατος τουρκολόγος, δστις πλήν άλλων πολλών 
μάς έδωσε προ ολίγων ετών καί την λαμπρόν ιστορίαν τοΰ Μεχμέτ τοΰ Β', 
τοΰ Πορθητοΰ, συνεχίζων τάς ερευνάς του διά τον σουλτάνον τοϋτον εκδίδει 
εν τφ προκειμένφ τόμφ πανομοιοτυπως πεντήκοντα καί έξ έγγραφα, εκ τών 
οποίων τα πεντηκοντα πέντε ανήκουν εις τον Πορθητήν, το δε πεντηκοστόν 
έκτον εις τον υιόν καί διάδοχον αυτού Βαγιαζίτ τον Β'. Τα έγγραφα περιέ- 
χονται εν χειρογράφφ, άποκειμένφ εις την Εθνικήν Βιβλιοθήκην τών Πα- 
ρισίων, εις το όποιον περιέργως ούδεμία μέχρι τοΰδε είχε δοθή προσοχή. 
Το χειρόγραφον, άνήκον άρχικώς εις Τούρκον άξιωματοΰχον, περιήλθε 
κατά τον ΙΖ' αιώνα εις χεΐρας Ευρωπαίου ταξειδιώτου, πιθανώς τοΰ J. Μ. 
Wansleben, κατόπιν εις τον περίφημον πολιτικόν τοΰ Λουδοβίκου ΙΑ' 
Colbert καί τέλος εις την Εθνικήν βιβλιοθήκην τής Γαλλίας.

Τα δημοσιευόμενα έγγραφα κατά τον εκδότην κα'ι καθ’ όσον ό ανα
γνώστης τοΰ προλόγου δύναται να κρίνη εκ τών παρατιθεμένων επιγραφών 
αυτών είναι σπουδαιότατα διά τήν οικονομικήν ιστορίαν τών χρόνων τοΰ 
Πορθητοΰ. Άφοροΰν εις μέτρα, τα όποια λαμβάνει οΰτος διά τα γεωργικά 
προϊόντα καί τήν κτηνοτροφίαν, τήν μέταξαν, τον κηρόν, τα ιχθυοτροφεία, 
τάς άλικάς και τα μεταλλεία, τους λιμένας, τό νομισματοκοπεϊον τών Σερρών, 
τήν εΐσπραξιν διαφόρων φόρων καί εΐ τι παρόμοιον. "Εν μόνον αφορά: εις 
τον διορισμόν μητροπολίτου.

Κατά τον εκδότην τα διά τών εγγράφων λαμβανόμενα μέτρα δεν άφο
ροΰν εις τήν βελτίαΐσιν τής γεωργίας καί τών λοιπών οικονομικών πόρων, 
άλλα κυρίως εις τήν φορολογίαν, άποδεικνΰουν δ’ ότι ή οικονομική διοίκησις 
τοΰ πορθητοΰ παν άλλο ήτο ή ευχάριστος διά τους υπηκόους. Σκοπός αυτής 
κύριος είναι ή άργυρολογία προς πλήρωσιν τοΰ δημοσίου ταμείου διά τάς 
πολεμικός κυρίως άνάγκας καί όχι διά σκοπούς ειρηνικούς. Ή άργυρολογία 
αυτή ήτο επαχθεστάτη, άποτέλεσμα δ’ αυτής ή έξάντλησις τών γεωργών κα'ι 
τών κτηνοτροφών, ή καταστροφή τών δασών κα'ι ή Ιξαντλητική εκμετάλ- 
λευσις τών μεταλλείων.

Τά έγγραφα είναι λίαν ενδιαφέροντα καί διά τήν Μακεδονίαν, διότι 
τινά έξ αυτών άναφέρονται εις τάς Σέρρας κα'ι τό νομισματοκοπεϊον αυτών, 
έν εις τούς άπιστους μεταλλευτάς τών Σιδηροκαυσίων, δηλ. τής Χαλκιδικής, 
καί έν εις τάς εν Θεσσαλονίκη άλικάς. Δυστυχώς τό τουρκικόν κείμενον τών



ΒιβλιοχρισΙαι (F. Babinger, Iacobo de Promontorio) 60!)

εγγράφων είς ολίγους μόνον καλούς γνώστας τής τουρκικής των χρόνων 
τοΰ Μεχμέτ τοϋ Β' είναι προσιτόν. Διά τοϋτο μετ’ ανυπομονησίας αναμένε
ται υπό των περί την Τουρκοκρατίαν ασχολούμενων ή δημοσίευσις τής υπό 
τοΰ συνεργάτου τοΰ εκδότου Η. Z. Kissling παρασκευαζόμενης μεταφράσεως.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Franz Babinger, Die Aufzeichnungen des Genuesen Ia
copo de Promontorio - de Campis über den Osmanenstaat um 1475. 
München 1957 [Bayer. Akad. d. Wiss. Philos. - hist, klasse. Jahrg. 
1956, Heft 8], 8ov σ. 95-

Ό διαπρεπής τουρκολόγος εν τφ> ανωτέρω έργορ του δημοσιεύει κεί
μενον σπουδαιότατον, άφορών εις τούς χρόνους τοΰ Μωάμεθ τοΰ Β'. TÒ 
κείμενον δεν είναι άγνωστον. Καθώς μάς πληροφορεί ό εκδότης εις την 
εισαγωγήν του ό εν Βολωνίςι καθηγητής τής γεωγραφίας Carlo Errera ε· 
γνώριζεν αυτό, παρώτρυνε δέ τον Βούλγαρον P. P. Ikovski εις τήν έκ- 
δοσίν του, ήτις καί εγένετο εν Σόφιςι το 1929 συνοδευομένη ύπό βουλγα
ρικής μεταφράσεως καί παρατηρήσεων, αΐτινες δμως άποδεικνύουν δτι ό 
εκδώσας δεν είχε τήν άπαιτουμένην διά τό άναληφθέν έργον επιστημονι
κήν παρασκευήν. ’Επειδή δέ τό κείμενον αποτελεί πηγήν σπουδαιοτάτην 
διά τήν ιστορίαν τοΰ Όθωμανικοΰ κράτους κατά τούς χρόνους τοΰ Πορ- 
θητοΰ, ορθώς ό εκδότης υπεβλήθη εις τον κόπον τής εκ νέου εκδόσεώς του.

Ό συγγραφεύς τοΰ κειμένου Iacobo de Promontorio olim de 
Campis, καταγόμενος εκ Γενούης, παρέμεινεν επί δέκα καί οκτώ έτη εις 
τήν αυλήν τοΰ Μουράτ (1430 - 1448) καί κατόπιν άλλα επτά (1453 - 1460) 
εις τήν αυλήν τοΰ Πορθητοΰ ως έμπορος αυτής. Έπιστρέψας εις Γένουαν 
εξηκολούθησε τάς εμπορικός αύτοΰ σχέσεις μέ τήν Τουρκίαν, άπέθανε δέ 
περί τό 1487. 'Ο συγγραφεύς κατά τήν διαμονήν, του εις τήν αυλήν τών 
δύο σουλτάνων είχε τήν ευκαιρίαν να γνωρίση εκ τοΰ πλησίον τα τουρκι
κά πράγματα, εφρόντισε δέ να κρατήση σχετικά σημειώματα, τα όποια καί 
άποτελοΰν τό κείμενον τοΰ έργου του, τό όποιον τιτλοφορείται: «Recolle
cta nella quale è annotata tutta la entrata del gran Turcho, el suo na
scimento, sue magnificentie, suo gouerno, suoi ordini et gesti, capi
tane!, armigeri, signori, sopracapitanei, prouincie et terre magne con 
altre sue diuerse excellence infra notate : et particolarmente recolle
cte per lo spectabile Domino Iacobo de Promontorio de Campis, 
quale per spatio de anni XVIII è stato in corte del patre del presen
te turcho continuamente suo mercatante, da lui honorato et benefica
to grandemente, et anni sette col presente Signor gran Turcho».

Tà σημειώματα ταΰτα είναι σπουδαιότατα, άφοροΰν δέ εΐς τήν συγ- 
κρότησιν τής αυλής καί τής σωματοφυλακής τοϋ σουλτάνου, εις τήν πολι-
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