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YA~AR YÜCEL, Osmanl~~ Devlet Te~kiliit~na Dair Kaynaklar. Kitiib-i Müstetâb — Kitabu
Miislimin ve »nal~`
—
Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1988, XXXV + 207 + 77 + 141 + 65 S.
Türkiye'de siyaset-namelere gösterilen ilgi, daha eskilerde, 186o y~l~nda Koçi Bey risalesi yay~nland~~~~vakit ortaya ç~ km~~t~. Bu risale, yay~nlanmas~n~~ hemen izleyen y~llarda Almancaya çevrilmi~~(bkz. W. F. A. Bernauer in: ZDMG XV) sonralar~~ ise ba~ka Avrupa dillerinde de yay~nlanm~~t~ . Böylece de Türklerin eskiden beri devlet idaresi konular~n~~ ne ka
dar iyi bildikleri (bkz. B. Lewis, Ottoman Observes of Ottoman Decline, in: Islamic Studies
I. Karachi 1962, s. 71-87) geni~~bir çevre taraf~ndan ö~renilmi~ti. Devlet idaresi konulanyla uzun y~llardan beri me~gul olanlar yaln~zca do~u ülkeleri de~ildir (bkz. Richter, Studien
zur Geschichte der alteren arabischen Fürstenspiegel, Leipzig 1932; A.K.S. Lambton, State
and Governement in Medieval Islam, Oxford 1981; A. U~ur, Osmanl~~ Siyaset-nameleri,
Kayseri 1987; W. Blum, Byzantinische Fürstenspiegel, Stuttgart 1981.), Bat~~ Avrupa ülkelerinde de bunun zorunlulu~u kavranm~~t~r (bkz. W. Berges, Die Fürstenspiegel des
hohen und spaten Mittelalters, Stuttgart 1938; R.A. Müller, Die deutschen Fürstenspiegel
des 17. Jahrhunderts, in: Historische Zeitschrift, Bd. 24.0., 1985, s. 571-597; J. H. Burns,
The Cambridge History of Medieval and Political Thought c. 350 - c. 1450, Cambridge
1988).
Ya~ar Yücel taraf~ndan ~imdi yay~mlanan üç tarihi kaynak Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda XVI-XVII. yüzy~l devlet idaresi konular~n~n daha iyi anla~~lmas~na olanak sa~l~yor.
Bu kaynaklar -yer yer içermi~~olduklar~~ çeli~kilerle birlikte- bizler için ola~anüstü önemlidir.
Örne~in Kitab-i Müstetab müellifine göre Sultan Süleyman bir keresinde Lütfi Pa~a'ya
~öyle demi~: "Lütfi Lala, senin zaman~nda ta~rada olan hazine kubbeleri dolu de~ül idi;
~imdi Rüstem Lalam~n zaman~nda ta~ra hazine kubbelerinde akça koyacak yir, kalmama~~n
hala Yedi-Kulle'ye nice yük akçalar konuldu. Senin zaman~nda niçün böyle sacy ve tahsil
olunmad~, asl~~ nedür deyü su'al buyurduklar~nda ol mahalle cevab virmü~ler ki: Devletlü
padi~ah~m, sahih buyurursiniz. Lakin hala bu kullar~~ sakin oldu~u karyede ve etraf~m~zda
olan kura re'ayalan bu kullar~n~n zaman~nda dört çift öküz ko~anlar, ~imdi iki çift ko~ar oldi ve iki çifti olan bir çift dahi ko~ma~a kudretleri kalmam~~t~r." Müellif burada, reayan~n
ne kadar fakirle~mi~~oldu~unu, Lütfi Pa~a'n~n a~z~ndan, aç~kça göstermektedir. Fakat birkaç sayfa sonra ise ~unlan okuyoruz, Sultan Süleyman "Rum-ili seferine gider iken bir gün
bir karyenin yan~nda yol u~rayub geçerken bir evin ba~çesinden bir yemi~~a~ac~n~n dallan
havlisi divann~n üzerinden ta~ra yol üzerine sarkm~~~ve feravan olmu~~yemi~leri mevcüd
olub ve merhüm padi~ah nazar eyler ve görür ki ilerü giden askerden kimesne bir danesine
dahl itmemi~ler" (bkz. S. 21 ve 25). Müellif burada ise Kanuni Sultan Süleyman dönemini
idealize ederek göstermeye çal~~~yor, o zaman reayadan haks~z olarak bir tek meyva bile
al~ nmad~~~n~~ söylüyor.
Mustafa Ali'nin yazd~klannda da ayn~~ ~eylere rastl~ yoruz. O da eski dönemi idealize
ederek ~öyle yazar: "Sultan Süleyman zaman-~~ saltanetlerinde quzatun defterdar olmas~na
ruhsat virmezlerdi". Daha sonralar~~ ise, eskiden "meratib tevcihinde liyaqat u isti`dad
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gözönünde bulundurulmadan yüksek mevki verilmedi~ini, bunun ancak Sultan Süleyman
devrinde ba~lad~~~n~~kaydeder ("bu qanun-i sakim selatin-i al-i Osman ma-beyninde Sultan
Süleyman merhumun evail-i zaman-~~ seltanetinden berü cari vu qavim olup", bkz. A. Tietze, Mustafa Ali's counsel for sultans of 1581, Wien 1979-1982, 1. s. 165 ve Il. s. 223).
Bütün bunlara ra~men Mustafa Ali'nin ve Kitüb-i Müstetüb'~n metninin ayn~~ ~ekilde ilginç
ve ö~retici oldu~u aç~kt~ r.
Ya~ar Yücel'in çal~~mas~n~n ikinci k~sm~~ olan Kitabu Mesülih de son derece dikkate
de~er, zira bunun müellifi, sorunlann s~ralanmas~n~n yan~s~ra, örne~in Istanbul'un ia~esine
ili~kin olarak, pratik nasihatlar veriyor. Muhtesib hakk~nda da gayet yararl~~bilgiler edinilebiliyor. Yang~n tehlikelerinin önlenmesi için yazd~klar~~ ayr~ca kayda de~er. Ya~ar Yücel'in
ar~iv kaynaklar~na dayanarak gösterdi~ine göre, Kitabu Meselih müellifinin daha XVII.
yüzy~l ortalar~nda yang~n tehlikesine kar~~~teklif etti~i mimari ve in~aat tipleri ancak 1131/
17 18-19'da kullan~lm~~t~r (s. 84 ve 122).
Ya~ar Yücel'in çal~~mas~n~n üçüncü k~sm~ , H~rzii'l-Mülük, XVI. yüzy~ldan bir siyasetnüme olup Ya~ar Yücel'in tespitine göre Il!. Sultan Murad devrinde haz~rlanm~~~olmal~d~r
(K. Röhrborn da ayn~~ sonuca varm~~t~r. Untersuchungen zur osmanischen Verwaltungsgeschichte, Berlin-New-York 1973, s. 8-9). Siyüset-nümeler'in müellifieri, Kitüt~-i Müstetül~'da da kaydedilmi~~oldu~u gibi (s. 29), biliyorlard~~ ki "Bal~k ba~tan kokar", fakat bunu
ba~'in Sultan de~il, vezir-i a`zam oldu~u ~eklinde yorumluyorlard~ . Bunun sonucu olarak
da her türlü kötünün sebebi vezir-i aczamd~. Vezir-i aczama kar~~~belki de ilk sald~r~ya, a~a~~daki sitemli sat~rlanyla, H~rzill-Mülük müellifi yapm~~t~ : "Vezir-i aczam Met~emmed Pa~a
Hairetleri Isullanna... Sultan Süleyman Han... merhüm Püdi~üh Hairetleri yüz püre milsdün
lsaryeler ve mezracalar ve müstakil Isa~abalar ve iskeleler ve nice mak~sul virür yirler temlik
buyurmi~lard~r. Bu milsdür karye ve mezraca temlik olunma~a sebeb nedir? Bir-ikisi kirayet
itmez mi?" (s. 177). H~rzii'l-Mülük'a yazd~~~~giri~te Ya~ar Yücel, okurun dikkatini çekmi~tir
(s• 1 52-53).

Üç siyüset-nüme metninin yeni harfiere çevrili olarak ve asl~yla, yani t~pk~bas~m~n~n
ayn~~ciltte yay~mlanm~~~olmas~~ara~unc~lar aç~s~ndan son derece yararl~; zira bu sayede kullan~lan ifadelerin, bunlar~n metinlerinin kar~~la~t~nlmas~na olanak aç~l~yor. Örne~in her üç
siyüset-nüme'de birçok kez geçen ecnebi sözcü~ünün bugünkünün d~~~nda ba~ka ne anlamlarda kullan~ld~~~n~~ ara~t~rmak ö~retici olacakt~r. Gayet güzel bir index, ara~t~rma çal~~malanna yard~mc~~ oluyor; bunda ender kullan~lan eski sözcüklerin (örne~in alk~~, çolpa,
dü~elik, kati, tahfife) anlat~mlan da bulunuyor. Ya~ar Yücel her üç siyüset-nümenin telif tarihi, müellifi ve eserin içeri~i ile anlam~~ hakk~nda ayn ayr~~ çal~~malar yapm~~~durumda
(bkz. s. I-XXXV, 49439 ve 145-169). Bu giri~ler birçok aç~dan bilgimizi art~nyor. Türk Tarih Kurumu'nun, Osmanl~~ tarihine ait di~er önemli kaynaklar~~ da ayn~~bilimsel titizlikle
yay~mlatmas~~ çok iyi olurdu.
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