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mediği belirtiliyor. Çeşitli fikirlerin birbiri ardına ortaya atılm:asl' ve ümmet-iiıillet 
çelişkisi karşısında tutarlı bir senteze çabuk ulaşmak zaten beklenemezdi. Ancak 
fikirlerin ne kadar süratle benimsenip savunulınası bu devirdeki düşünce akımları

mn dinamiğini önemli şekilde yansıtır. Kuslıner fikirleri objektif olarak birbiri.ardına 
önümüze seriyor; ilerde fikir-kişi-toplum zincirini kurarak konuya canlılık getirme
sini dilemek isterim. 

Ahmet Ö. Evin 

Andreas Tietze: Mustajti Ali's Counsel for Sulians of 1581. · Edition, 
Translation, Notes. I. (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philo~ophisch..: 
historische'Klasse: Denkschriften, 137 Bimd; Forschtıngen zur Islamisehen Philolo.: 
gie·und Kulturgeschichte, Band VI) 188 sayfa, 72 tıpkıbasım. Wien: Verlag der ös.; 
terreichischen Akademie 'der Wissenschaften, 1979. 

Uzunca bir süreden beri Gelibolulu Mustafa All'nin eserleriüzerinde çalışari 
Prot Andreas Tietze, Ali; nin El-iıaifiiü' l-Kahtre mine' l-iidiiti' z-zdlıird adlı eseribi kısa 
bir önsöz, İngilizce tercüme, tenkitll metin 've sonund~'tipkıbaslm il~ daha önce:~eş
retmiştil. Şimdi' de yine aym sistem ile Ali'nin Nuslıatü's-s~liitin adlı eserinin ilk ili 
babını (Husrev Paşa Ktb. nr.'3ıı, varak 1~72) Mustafa Ali'sCOunselfiir Suitans oj 
1581 başlığı, ile yayınlanmış bulunmaktadır, . . .. , 

XVI. Yüzyılın değerİi müellifi, fikir ve kültür adaniı Ali, eserleriyle kı:mdi' aöne
minin ve kendinden önceki devirlerin tarihin~·, sosyal V~ İcültür hayatına ıŞıİc tiitfuriş~ 
tur. Yazdıklarında bir hayli tekrarlar ve başka kaynaklardan nakille~ olmasıha ra~
m~n ·eserleri büyük değer taşimaktadır. Bunlann ilnii usullerle araştırilip yaYınıan
ması Türk tarihi için büyük kazanç olacaktİr~ Ali çeşitli mevzuda irili ufaklı bir çok 
eserler yazmıştır. Bunlar arasıiıda deviet düzen!ne dair siyasetname tarzında yazilmış 
olanlarda bulunmaktadır. Nuslıatü's-seliitin de bu neviden eserlerinden biridir2• 

Müellif'in Haleb'de bulunduğu sırada~ 989/lSSl'detelif ettiği bu eser, üzun süre 
kaynaklarda've baiı ataştırmalarda Nasifıatü's-seliitin şeklinde verilmiştir. Halbuki 
Ali, eserin ismini herhangi bir yanlışlığa m:eydan vermeyecek şekilde « .... bu i:isaleye 
nam-ı güziri Nuslıatü's-seliitin ta<yiri oluıüıp ... » şeklinde belirtmiştir3• 

1 · A. Tietze, Mustafô. Ali' s Description of Cairo of 1599, Wien 1975. 
2 Hayatı ve eserleri için bk. İbnillemin Mahmud Kemal'in Menô.kıb-ı HünerverP,n neş

rine (İstanbul 1926) yazdımcönsöz (s, 82-83'de. Nushqtü~s-seliittn'e dair bilgi vermekt(!dir); 
Bekir Kütükoğlu, Mrntafa Aü'Efendi, Küçük Turk-İslam Aiisiklopedisi, İstanbul 1974, ı. fa.Sikül, 
s. a·ı-84. · · · 

3 Hüsrev Paşa Ktb. Nr. 311, varak 2la}bk. Tietze neşri, transkripsionlu nietin, ~. 120; 
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Prof. Tietze kısa önsözünde (s. 7-11) Ali'nin hayatına dil.ir bazı bilgiler vermek
te, eserin muhtevası, mevcut nüshahın ve bu nüshalar arasındaki yakınlık ve benzer
lik ilişkisini anlatmakta ve bunu bir şema ile göstermektedir. 

Bundan sonra metnin iki bab:nın İngilizce tercümesi gelmektedir (s. 15-86). 
Metne sadık kalınarak yapılan tercümeye açıklayıcı nitelikte 261 dipnot konul
muştur. Bunlar metinde geçen şahıs ve yer isimlerinin bilinmesinde, tabirveterim
lerin açıklanmasında okuyucuya çok faydalı olmaktadır. 

Daha sonra asıl metin gelmektedir (s. 87-188). Metnin okunuşu (transliteration) 
verilirken, nesirdeki seci ve kafiyeye dikkat edilerek cümleler ona göre bölünmüş, kı
sımlara ayrılmış ve alt alt sıralanmıştır. İlk bakışta okuyucuyu şaşırtan bu usUl, 
hiç şüphe yok ki mananın anlaşılmasında kÔlaylıksağlamaktadır. Metinde noktala
ma işaretleri k~llanılmamıştır. Burada x t_ için, g L için, q J için, gcf 

• için ve ii .!l için kullanılmıştır. Sonunda ise ek olarak me~:ge esas alınan Hüsrev 

Paşa Ktb. (nr. 311) nüshasınının baştan 72 varağı tıpkı basıı:i:ı ·olarak verilmiştir. 
Nushatü's-seltitfn başlıksız uzunca bir girişten sonra bir mukaddeme, dört bab 

vı:: bir hatimeyi ihtiva etmektedir. 
. Biiş,lıksız giriş kısmında {s. 87-120) padlşahiık makamının öiıeminden~'bütün 
halkıiı. sığına~ olan hükü!rıdarın soruınluluklarln.dan, kendisinin halk ile bizzat il-. 
gilenı;neyip. maiyetinciekilere işleri havale etmesinin mahzurlarından misaller veri~ 
ierek bahsedilmektedir. Bu kısmın sonunda eserin ismi ve bölümleri zikrediİmek-
tedir. · · · · . · ' · 

. Mukaddeme kısmında (s. 121-125) Ali, Selatin-ı Al-i Osman'ı' riıethetmekte 
oiıla~' sahlb olduğu haslet ve. meziyetlere hiç bir padişahın erişemediğini belirt-
llieicte ve o~lara aid afiı 'mevhibe'yi s~ymaktadır. . . 

. ~iriılci bölüm (bib-ı evvel) (s. 126-162), sulumJara ıazım olan hususlardan balı-· 
setmekte ve onyedi '/ôzimiyiihtiva etmektedir. ' . '· . . " ' ~ 

İkinci bölüm (bab-ı sfuıi) (s~ 163-1~8), hilaf-ı kanun zuhur eden kanşıklıkla_r
dan bahsı;:tmekte ve selçiz 'tarfk'ı)htiva .etmektedir. 

Neşrin II. cildini teşkil.ı::decekolan lU ve IV. bölümden jlki (bab-ı salis), dev
lete zarar veren bazı münasib olmayan haller hakkıııdadır. J3u bölümde 'biri dahi' 
şeklind~ başlayan bir çok husus belirtilmektedir .. . :. ..- . 

Dördüncü bölüm .(bab~ı rabi'), müellif Ali'nin hayatı ve onun çeşitli durumlar 
karşısındaki hissiyatını vermektedir. 

Hatime kısmı ise çeşitli tavsiye ve temennileri ihtiva etmektedir ve on 'fas!' a 
ayrılmıştır. 

Eser,'· :Prof Tietze'nin de belirttiği gibi, umfuni btr tertib ve düzenden. miı.hnim 
bulunmaktadır. Ali'nin Osmanlılar hakkında yer yer verdiği hususlar kendisine aid. 
olsa bile diğer kısımlar bu neviden daha önce yazılmış eserierden alınmıştır; Ayrıca 
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Ali, burada zikrettiği malumatı daha önce ve daha sonra diğer eserlerinde de kul., 
Ianmıştır. 

Prof. Tietze Nuslıatü's-selatin'in üslubu ve tertibi hakkında şöyle demektedir: 
«Kitabı mutalaa eden okuyucu, Ali'nin eseri telif ederken umumi plana çok az dik
kat ettiğini görür. Genel prensiplerle tavsiyeleri birbirinden ayırmak yerine, müşa
hedelerini, şikayetlerini ve tavsiyelerini, otobiyografisinin bulundu~ IV. bölümÜn 
dışındaki kısımlara, rasgele serpiştirmiştir. Böylece onun bölü~ paşlıklarmda açık
ça belirtildiği esas plam kısmen gerçekleşmiştir. Bu şekliyle kitab münferİt konu
larda, nisbeten kısa ve gerekli hususlan içine alan bir derleme gibidir. 

Tali bölümler umumiyede hükümet ve idari meseleleri, All'nin kendi devrin
deki siyasi, 'içtimai ve iktisadi· hayatla ilgili konulan tam bir İlıatadan uzak fakat 
samirniyetle ve diğer kaynaklarda buUunıyacağımız tafsilat ile incelemektedir. Bu 
hususiyeti ve sunuş tarzındaki. -canlılık es~rin değerini artırmaktadır"». 

Naşir, eserin yapısına ve bölümlerinin değerlendinnesine girmediğini bunun 
hem eserin hacmım artıracağım hem de neşrini geciktireceğini, yine önsözde belirt
mektedir5. 

Eserin halen bilinen dokuz nüshası bulunmaktadır. Kahire dışmda bütün di
ğer nüshalar İstanbul kütübhanelerindedir. Bunlardan hiç birisi· müellif nüshası ôl
mamakla birlikte Süleymaniye· Kütübhanesi, Hüsrev Paşa· K tb. nf:. 311 'deki nüsha 
müellif için istinsah edilmiştir ve sonunda müellifin <<Elleftü ve nemaktü ve ferağtü 
min kitabetilıi bi'l-itmam fi asrı yevmü'l-lıamis mine'l-eyyam lıüve salisü şehr-iZi'l
ka'deti'l-haram fi belde-i Ha/eb mine'l-biladi'l-ma'mure ft diyari'I"'Arab li-seiıe 989~ 

Ve .ene' f1'akir Ali tur ab u akdamü> 1-alıfili» şeklindeki kaydı bu kanaatı te'yid etmektedir. 
Neşirde, Hüsrev Paşa Ktb. nüshası (H) esas alımmş ve Revan Ktb. nr. 406 nüs

hasıyla mukayese olunarak aradaki farklar gösterilmiştir. Kahire nr. 237, Fatih nr. 
3522, Hazine nr. 1601, Nuruosmaniye nr. 43:47 ve 4348 ve Yenicami nr. 1014 nüs
halanna müracaat edildiğini, fakat Revan dışındaki nüshalann metin tesisinde bir 
fayda sağlamadığı içi_n bunlara. aid nüsha farklarımn gösterilmediği belirtilmiştir. 

Nushatü's-selattn'i bir önsöz, İngilizc.e tercüme, tenkitli metin ve tıpkıbasım ile. 
tam bir bütünlük arzedecek şekilde yayıulayan Prof. Tietze hiç şüphesiz Türk ta
rihçiliğine faydalı bir eser kazandırmıştır. 

:Jjserin metin kısıruru okurken göze çarpan bazı okunuşlan bu vesil~ ile 1tashih 
etmek herh~de faydalı olacaktır . 

. 4 s. 9: 
.. 5 s, 9. . /!-· 



sayfafsatir Tietze neşri 

90 1 38 eyyedehu 
134 f 25 » 
92 /24 cüz>i 
92 1 37 atılmasına 

93/26 gelse 
93 1 34 r eylemese 
93 1 39 [u] '. 

·94 /13 Xanumani 
94/ 16 uti'u 
97 1 8 inrie llahu 
97 1 8 yugayyiru 
97 129 ytı.'axxizu 

98 /23 yesbiqfıne 

991 6 müte'axirin 
105 l 25 a'na 
150 1 14 »" 
140 1 24 . yüsevve llezine 
159 1 .29 .» 
148 /'26 vu"az-ı 

148 1 33 tezekkürleri 

eyyidhu 
» 

cüz'ice 
ibtilaslna 
gelmeye 
eylemeye · 
metinde vav ( J ) ·olduğundan köşeli' 

paranteze lüzum yoktur. 
Xiinurnan-i 
ati'u 
inne llahe · 
yugayyiru 

· · yu'axizu 
· yesbiqfınehu 
müte'axxirin 

:' a'ni 
» 

yestevi Bezine 
» 

vu''az-ı 

tezkirleri 

Mehmet İpşirli 

Die Türkiin - und was von ihnen blieb 1 The<Turks - and what they left to us 
(Türkler ve bize bıraktıkİan), Viyana 1978, 144 sahife. . 

Uzun zaman Osmanlı idaresinde kalmış yerlerde, Türkler· çekildikten sonra 
yerli· ahali e~ki idareyi İıatıtlatan her izi yok etmeğe çalışmışsa da muhakkak ki tek 
tük gözden kaçmış bir iki bina, o olmasa bile şehir planında gizli olan bazı karak
teristik çizgiler, gezme ve çalışma adetleri, misafir ağırlama veya yemek pişirme 
usuiieri, ata sözleri,· halk türküleri ve birçok başka şeyler eski zamandan haber ve
recektir. Fakat hiçbir zaman Osmanlı idaresine ginneyen, yüzlerce sen~/Osmanlı 
ordulariyle boğuşan bir memlekette acı harp hatıralarından ·başka Türklerdeı:ı. kal
ma ne olabilir? Viyana şehrinin ilk defa Osmanlı orduları tarafından muhasara edil
diği 1529 yılının 450'nci yıldönümü yapıldığı 1979 senesiyle ikinci Viyana muhasa-
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