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scientifiques et culturels rranco-turcs .autour de la revue Dilbilim/Lingui.stique», 
s. 579-586, İsmail Soysal, «Les relations politiques turco-françaises (1921-1985), 
s. 587-698. 

Böylece Türk-Fransız siyasi ilişkilerinin düzenli olarak ba.§layışının 450. 
yıldönümü, iki .taraf münasebetlerinin çe§itli açılardan incelenmesine, biribi
rinden güzel ve faıydalı makalelerin yayınlanmasına vesile olmU§tur. Birkaç 
sene önce İstanbul'a ilk İngiliz ·elçisinin geli§inin 400. yıldönümü Türk-İngiliz, 
ll. Viyana Kuşatmasının 300. yıldönümü Türk-Avusturya münasebetlerinin 
gözden geçirilmesine ve <dostluk alı.ş-ve.rl§ine sebep olmuş, ·· 1983 Nisan'ında 
İstanbul'da .tertiplenen seminerlere sunulan •bildiriler.den ;bazıları Osmanlı 
Araştırmaları IV'.te yayınlanmıştı. Bu gibi ~alışmaların milletler arasmda
ki dostlukları . ·kuvvetlendireceg-ilıe; ·ııatıa · s(vasCmfuı.asebetıerin <le· düzeltil
mesine yol açacağ"ı aşikardır. Nitekim, her üç yıldönümü dolayısı ile yayınla
nan makaleler kar.şılıklı anlaYJı§J.Il ·fashihine sebep olmuşlar, milletleri olduğ"u 
kadar, devlet adamlarını da biribirierine yaklaştırroı.şlardır. 

L'Empfre Ottoman, la .Republique de l<ı Turquie et la France'm yayınlan
masında, bir kaç senedir faaliyetlerinin canlanmasına ve y<~~yınlarının çôğ"al

roasına ·büyük katkılan olan Institut Français d'Etudes Anatoliennes. d'Istan
bul'un Mürüdü Prof. Jean-Louis Bacque-Grammont'un, ıkeza eserin hazırlanma
sına .yol açan aynı zamanda 1921-1985 arasında Türk-Fransız münasebetlerini 
zengin -ar.şiv ·belgelerine dayanarak kaleme alan Emekli Büyük Elçi İsmail 
Soysal'ın ve diğ"er <lerleylci yine Emekli Büyük Elçi Harnit Batu'nun çabalan her 
türlü övgüye değ"er. 

Nejat Göyünç 

Andreas Tietze: Mustafa 'Ali's Counseı for · Suıtans ot 1581. Edition, 
Translation, Notes. ll. (Oster.reichische .Aıkademie der Wissenschaf.ten. Philo
sophisch - Historisclie Klasse. Denkschriften, 158. Band ·Forschungen . zur 
Islamisehen Pıh.iloıo·g.ie und Kultur.geschichte, Band Vll) 295 sayfa+91 ·tıpkı

basım, Wien 1982. 

Mustafa Ali'nin «Nu.shatü's-seüitin» ini iki kısma ayırarak ıbirinci kısmını 
daha önce yayınlayan (Wien 1979) * Prof. Tietze, ikinci kısmını da ·<~~ynı teııtib 

ile ilim aleminin istifadesine sunmuştur. 

Bilindiği gibi İslam dünyasında siyasetname tarzında eserler çok eski ta
rihler.den itibaren yazılınağa başlamıştır. Osmanlılar'da ise lbu nevi eserler.in 
~. asırda devletin ihtl§am içinde olduğu an~ yer ;yer bozuliına emareleri
nin mÜ§ahede edildiği ·bir dönemde yazılınağa .başlandığı, Ali'nin bu eserinin, 
Lutfi Paşa'nın Asa/namesi'nden sÖnra yazılan ·ikinci eser olduğu söylenebilir. 

*. ESerili :biriiİCi .:-İo.sıru.nm tanıtmasi :ve inulitevası İçiii. ~bk: A. Tietze, 
Mustafa Ali's Counsel for Su.stans of 1581 (M. İpşirli), Osmanlı Araştırma

ları I, İstanbul 1980, s. 261-264. 
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Alı «Nıı.shatii!s-selatin» i tertib bakımından siyasetname türüne uygun bir tarz
da •bir mukaddeme, dört bölüm ve bir hatime halinde .kaleme almış, bölümler 
içerisinde pa:dişah başta 'Olmak ·üzere saray mensubları, merkez te§ldlatı 

ileri gelenleri, ilmiye meosubları, askeri ve -ta:§ra teşklli:Ltı yetkllilerini, gö
revleri, sorumlulukları, yapabilecekleri yolsuzluklar, bu konularda alınabilecek 
tetbirler gibi noktalardan değ'erlendimıiştir. İyi ·bir gözlemci olarak Osmanlı 
müesseselerinin i§leyi§ini, aksayan yönlerini yer yer eski ile mukayese ederek 
veı:ıni§tir. 

Daha önce Ali'nin «EZ-lı4l<itii!Z-Kahire miıı.e'ı-li44ti'z..zahire» sini ve 
cNtı.shat·ü's-selatin»in ·birinci kısmını mükemmel bir tarzda hazırla.yan A. Tietze, 
eserin ikinci Josmını da aynı titizlikle, İngilizce tercüme (s. 9-116), .tenkitli 
metin (s. 11'7-256), muhtelif indeksler ve sonunda faksimlle ile yayınlamıştır. 
Prcf. Tietze ·bu hacımlı ve oldukca glrift -bir tarzda .düzenlenmiş olan eserden 
aozaanl ölçüde istliadeyi sag-lamak için, şahıs ·isimleri; ülke, millet, dini zümre, 
hanedan isimleri; iktihasta bulunulan eserler ve ıstılahlar için ayn indeksler 
düzenlemi§tir. Aynca eserde yer alan konuların, yer alış sırasına göre analitik 
bir listesini verm.i§tir. 

Metinde bilhassa italik harflerle verilen kısımlarda görülen bazı :hataların 

(mesela, be-esma'ihim : bi-esma.'ihim, s. 221; ya'refün : .ya'rifün, s. 246, ayette 
cya'budün» iken Alı cya'rifün» olarak veriyor; ye§e'ii.'ü : oye§i'ü- s. 250) mat
baadan kaynaklandıg-ı muhakkakdır. 

Prof. Tietze'nin ag-ır bir dille .yazılml§ olan metnin İngilizce tercümesini 
vermesi konulann anla§ılmasında •büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Değerli 
Araştırmacı bu çall§ma lle, «Ntı.sha,tü's-selat·in» i bütün özellikleriyle istifa
deye sunduğu gibi, bu nevi eserlerin nasıl yayınlanması gerektiği. konusunda 
da iyi lbir örnek ver-miştir. 

Mehmet İpşirli 


