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Prof. Andreas Tietze Mustafa Ali'nin Kahire üzerindeki eserini daha önce
ne~retmi~ ti. Bu sefer gene Ali'nin ünlü eseri Nushatü's-Seltitin'i; Ingilizce çevirisi,
t~pk~bas~m ve lügatçesi ile ne~retmi~~bulunuyor. Gerek dil, gerekse Türkiye'nin
toplumsal tarihi için büyük de~eri olan bu kaynak eseri yay~nlayarak Prof. Tietze
Türk dili ve tarihi alan~ nda önemli bir bo~lu~u doldurmu~ tur. Prof. Tietze eserin
bütün nüshalar~~üzerinde mukayeseli olarak metni incelemi~, Hüsrev Pa~a nüshas~n~~
(müellif için istinsah edilen) esas alm~~t~ r. Kahire, Fatih, Hazine, Nuruosmaniye,
Yenicami, Revan nüshalar~~ d~~~ndaki nüshalar yararl~~olmam~~t~r.
II inci cilt ve ~~o. bölümde toplanacak olan Nushatü's-Sel~~tin'in ne~rinde, Mukaddimede, Osmanl~~Padi~ahlarm~n meziyet ve nitelikleri, Birinci bölümde, sultanlara
laz~m olan hususlar, Ikinci bölümde, baz~~kanunsuz olay ve kar~~~kl~klar ve bunlar~n
nedenleri üzerinde duruluyor. II nci cildin III ve IV üncü bölümlerinde devlete
zarar veren baz~~olaylar ve son bölümde Mustafa Ali'nin hayat~~ve baz~~ele~tirileri
yer al~yor.
Gerek klasik do~u devletlerinde ve Osmanl~larda görülen Nasihatname gelene~inin iyi bir örne~i olmas~, gerekse 16 nc~~ yüzy~l Osmanl~~toplumunun ve kurumlar~n~n durumu üzerindeki ilginç tasvirleri dolay~s~yla Mustafa Ali'nin bu eseri
Osmanl~~tarihçili~inin ba~vuru kaynaklar~ndan biridir ve Prof. A. Tietze eseri
ara~t~rmac~lar~n yarar~na sunmu~tur.

Osmanlz Devlet Düzenine ait Metinler IL
"Kitdbu Mesdlihi'l-Miislimin ve Menlifi-u'l-Mü'minin" yay~nlayan
Prof. YA~AR YÜCEL D. T. C. F. Bas~mevi, Ankara 1980.
Prof. Y. Yücel Kitab-~~Miistetâb't yay~ nlarken paralel bir metin olan esere rastlam~~~ve tek muhtemel orijinal nüshan~n Konya Yusuf A~a kitapl~~~nda bulundu~u
anla~~larak ne~re haz~rlanm~~t~ r *. Kitbu Mestilihi'l-Müslimin XVII. yüzy~l Osmanl~~
Devlet düzenine ait ilginç bilgiler getiren bir kaynak çal~~mas~d~r.
Giri~te eserin içeri~i geni~~bir biçimde özetlenip eser hakk~nda mufassal,
malumat verildikten (s. 1-41) sonra (s. 41-44) aras~~metinde geçen terimlerin in.deksi
ç~kart~lm~~t~ r. Bundan sonra t~pk~bas~m yer almaktad~r.
* Risale Konya Yusuf A~a kütüphanesi 673 no.'da kay~tl~~bir mecmuada yer
almaktad~r.

