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Selâniki Mustafa Efendi, Tarih-i Seldniki (971-1003/1563-1595)*, LIV432 (1003-1008/1595-1600)", LXXXV-576 (Haz~rlayan Prof. Dr. Mehmet
~p~irli), ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yay~nlar~~ No. 3371, ~stanbul 1989.
Ar~iv belgeleri birinci elden kaynaklar olarak kabul edildi~ine göre vekayinameleri de
ikinci elden kaynaklar olarak kabul etmemiz yerinde olacakt~r. Elimizdeki eser 1563-1600
(971-loo8) y~llar~na aittir. Bilindi~i gibi bu devir ar~iv belgelerinin nisbeten k~t oldu~u bir
devirdir. Bu yüzden eserin önemi bir kat daha artmaktad~r. Geni~~Osmanl~~ tarihinin vekayinamelerinin peyderpey yay~na haz~rlanmas~~ sevindiricidir. Hele Seldniki Tarihi gibi, ara~t~r~lmas~na büyük ihtiyaç duyulan bir devre ait eserin sa~lam bir zemine oturtularak yay~na
haz~rlanm~~~olmas~nda isabet vard~r. Böylece Osmanl~~ Tarihinin uzun bir devri bu eserle
ortaya konmu~tur. Bunun XVI. yüzy~l~n ikinci yar~s~na ait olmas~~ da dikkat çekicidir.
Müverrih henüz vakanüvislik müessesesinin kurulmad~~~~bir devirde eserini büyük bir vukuf
ile kaleme alm~~t~r. Eserde ~stanbul hadiselerine, te~rifata, tayin ve azillere "özellikle III.
Murad'~n saltanat~n~n sonlar~ndan itibaren" fazlaca yer verilmi~tir. Zira Mustafa Selaniki
Divan-~~ hümâyfin katibli~i, Anadolu muhasebecili~i, Haremeyn mukataac~l~~~, Silahdar
katibli~i gibi görevlerde bulunmu~tur. Müellifin mali konularda uzman oldu~u anla~~lmaktad~r. Nitekim çok defa ulfife ve cülfis ve bah~i~lerinin tevzii ile görevlendirilmi~tir. Müellif
bu s~rada Divan-~~ hümayfin evrak~n~~ da görebiliyor ve hadiseleri bu sfiretle kaleme al~yordu. Müverrihimiz padi~ahlann saray d~~~ndaki bütün hareketlerini de yak~ndan takip etmi~tir. Selaniki Kanunrnin son devirleri, II. Selim, III. Murad ve III. Mehmed devrinin bir
k~sm~n~~ idrak ederek hadiselere ~ahit olmu~tur. istanbura gelen elçilerin kabulleri de eserin
ba~l~ca konular~~ aras~ndad~ r. Eserde dikkati çeken bir husus da Yeniçerilerin isyan ve muhalefetlerine, keza bu oca~~n di~er faaliyetlerine çokca yer verilmi~~olmas~d~r. Di~er taraftan
ulema ile ilgili bahisler de eserde geni~~bir ~ekilde yer almaktad~ r.
Selaniki Sigetvar seferi ile Gence seferine kat~larak bu seferler hakk~ nda kafi bilgiler
aktarm~~t~r. Bu sayede de tecrübesi artan müellifimiz, eyalet ve serhadlerden merkeze ula~an bilgileri, arzlan ve ~ikayetleri günü gününe kaydetmi~tir. Selaniki Tarihihin bir özelli~i
de müverrihimizin bizzat ya~ad~~~~ve ~ahit oldu~u olaylar~~ kaleme alm~~~olmas~d~r. Yazar~n
tesbitlerinde isabet vard~ r. Mesela Kanuni'den sonra idarede ba~layan aksakl~klar, III. Murad devrinde daha da art~nca müverrihimizin dikkatini çekmi~tir. Nitekim o padi~ah~, veziriazam~, vezirleri, ulemay~~ ve ümeray~~ ikaz etmi~tir. Mesela "Ahval-i ruzgar-~~ na-sazkarl~~~dur" (356), "Tetimme-i k~ssadur" (500, 857-58), "Etvar ve evza`-i ruzgardur" (852-53), "~ikayet ez ahval-i ruzgar" (878) gibi bahislerde müellif~miz endi~elerini ortaya koymu~tur. Selanikrnin III. Murad'~n ölümünden sonra ortaya koydu~u uzun de~erlendirmesi (427-32) de
dikkati çekmektedir. Bu sürede müverrihimiz meselelere ne derecede vak~f oldu~unu da
göstermi~tir. Para de~erinin dü~ü~ü, masarifin art~~~~ve neticede hazinede muzayakan~ n ortaya ç~k~~~~incelenmi~tir. Di~er taraftan mans~ blann ehline verilmedi~i ve tayinlerin s~ k yap~ld~~~~tenkit edilmi~tir. Keza III. Murad devri vüzeras~~ ve ümeras~~ Selanikrnin tenlcidine
u~ram~~t~r. Müverrihimiz rü~veti de yerden yere vurup "rü~vetler a~ikare verilüp-al~ nur her
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s~n~fa ihtilAl-i külli gelüp, Devlet-i Osmaniyye'nün peri~an hAl olmas~na bis niçe dünü etvAr ihtiyAr olunup" demektedir.
Tarih-i Seffinikrnin önemli bir özelli~i de müverrihin tamamiyle kendi ya~ad~~~~devri
kaleme alm~~~olmas~d~r. Onun devlet ricali ile münasebette olmas~, verdi~i bilgilerin s~hhatini de artt~rmaktad~r. Müellif bir tak~m yaz~l~~ ve sözlü kaynaklara da ba~vurmu~tur (bk.
XIX-XX). Eserin bir hususiyeti de hemen hemen her türlü bilgi bak~m~ndan zengin olu~udur. Bu zenginlik, haz~rlayan~n ifadesine göre "ço~u kere yetkililerden çe~itli vesilelerle elde
etti~i bilgiler ile olaylar~n perde arkas~n~~vermesinden" gelmektedir.
Haz~rlayan eserin ne~rinde, ça~da~~harekeli metinleri tarayarak yaz~~dilindeki kurallara
sad~k kalmaya çal~~m~~ur. Metinde en lüzumlu transkripsiyon i~aretleri kullan~lm~~t~r. Eserde kullan~lan Türkçe arkaik kelimelerin de bir listesi yap~lm~~t~ r (917-18). Tarih-i SelAnikrnin 25 kadar nüshas~n~n tesbit edildi~i anla~~lmaktad~r. Haz~rlayan bu nüshalann bulundu~u kütüphineleri ve tavsifierini vermi~tir (XXIV-XXX). Müellif nüshas~~bulunamam~~t~r.
Bunlar~n içinde çe~itli özellikleriyle en muteber nüsha oldu~u tesbit edilen Süleymaniye
KütüphAnesi Esad Efendi nr. 2259 tercih olunmu~tur. Bilindi~i gibi Merhum Prof. Bekir
Kütüko~lu'nun belirtti~i üzre (~A, X, s. 351), Sadnazam Nev~ehirli Damat ~brahim Pa~a,
Tarih-i Selüniki3,i okuyup be~'enmi~~ve birçok nüshalan istinsah ettirmi~tir. itina ile gösterilen nüsha farklar~~büyük bir emek ve sab~r i~idir. indeks üzerinde büyük bir dikkatle çal~~~ld~~~~anla~~lmaktad~r. 89 sahifelik her türlü maddenin al~nd~~~~bu indeks Tarih-i Selândcie
bir kat daha önem kazand~rm~~ur. Burada belirtilmesi gereken bir husus da, matbu nüshan~n pek muteber olmayan nüshadan tabedilmi~~oldu~u ve elimizdeki eserin 301. sahifesine
(13 Rebiülâhir ~ oo1-17 Ocak 1593)kadar geldi~idir. ilerisi, Naima Tanhibde tafsil edildi~inden ihmal edilmi~tir.
Uzun bir mesai sarfiyle yay~na haz~rlanm~~~bulunan Tarih-i Selaniki, Osmanl~~tarihcilerine çok yararl~~ olacakt~r. Ayni zamanda dil hususiyetleri bak~m~ndan da dilcilere tavsiye
olunabilir. Eser bu uzun devrin devlet ricali ile ümeras~n~n biyograf~leri için de yararl~~ olabilir. K~sacas~~ Osmanl~~ Tarihi ile ilgilenenlerin el kitab~~ mahiyetindedir. Selâniki ve eseri
hakk~nda uzmanla~an ve bu konuda ayr~ca bir makale (Mustafa Seleiniki. and his History,
`Tarih Enstitüsü Dergisi', ~stanbul 1978, say~~ 9, s. 417-72) de yay~nlam~~~bulunan Prof. ipkutlamak yerinde olacakt~r.
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