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Osmanl~~ Beyli~i kurulu~undan itibaren denizcili~e ve tersanelerin tesisine büyük önem vermi~tir. Bunda Bizans'~ n donanma gücünün etkisi dü~ünülmelidir. Beyli~in karada geli~ip inki~af
etmesiyle denizcilikte de önemli geli~meler oldu. Istanbul'un fethi denizlerde de güçlü olmay~~ zorunlu hale getirmi~ti. Bunun ilk i~areti tersanenin Gelibolu'dan Istanbul'a ta~~ nmas~d~r. Imparatorluk
ordusunu Viyana'ya yönlendirirken donanmas~ n~~ da paralel olarak Akdeniz ortalar~na gönderiyordu.
Bu cümleden olarak Girit Seferi aç~ld~~~~zaman hiç ~üphesiz Do~u Akdeniz'in güvenli~i dü~ünülüyordu. Zira güçlü Venedik donanmas~~ veya Girit'e kadar uzanan Avrupal~~ donanmalar Osmanl~~
sular~n~~ tehdit ediyordu. XVII. yüzy~l ba~lar~nda Osmanl~~ donanmas~= önemli ba~ar~lar~~ olmakla
beraber denizcili~e verilen önemin azald~~~~da fark edilmektedir. XVII. yüzy~l Osmanl~~ ayd~m ve
tarihçisi olarak Kâtip Çelebi bu durumu te~his edip Tuhfetii'l-kibâr'l kaleme alm~~~olmal~d~r. De~i~ik
alanlarda eserler kaleme al~p Fezleke'yi de telif eden müellifimiz özellikle denizcili~e ait bir eser haz~rlamas~~dikkat çekicidir.
Tuhfetül-kibâr'~n ilk bask~s~~ Müteferrika (H. 1141), ikincisi Bahriye Matbaas~'nda (H. 1329) olmak üzere gerçekle~mi~~ve bunlardan da Orhan ~aik Gökyay eseri bir el kitab~~ olarak 1000 Temel
Eser serisinden yay~mlam~~t~~ (1973). Bu yeni ne~ir günümüz ilim aleminin ihtiyaçlar~ na cevap verecek
niteliktedir. Prof. Dr. ~dris Bostan'm yapt~~~~ara~t~rmalardan anla~~ld~~~na göre eserin 33 yazma
nüshas~~ (nüshalar~ n tan~ t~m~~ s. 42-49) bulunmaktad~r. Bu yay~ nda Sultan IV. Mehmed'e sunulan
saray nüshas~~ esas olmak üzere di~er baz~~ nüshalarla mukayese yap~lm~~t~r.
Kâtip Çelebi ilim, kültür ve fikir adam~~ olarak Türk ilim aleminde mümtaz bir mevki i~gal etmektedir. O 48 y~ll~ k k~sa ömründe çe~itli konularda verdi~i birçok eserle hem "mütebahhir" hem de
"velf~d" s~fatlar~ n~~ elde etmi~~bir müverrihtir. Elimizdeki eserin Kâtib Çelebi'nin hayat~ na ayr~lm~~~
k~sm~ nda (s. 19-21) yay~ nlayan taraf~ndan derli toplu bilgiler verilmi~tir. Tespitlere göre eserlerinin
baz~lar~n~n incelenmesinden onun hayat hikayesine ait bilgilerin elde edildi~i anla~~l~yor. Bu eserler
bir biyografi kitab~~ olan Süllemül-vusül, co~rafyaya ait Cil~tinnümii ile tart~~mal~~ konulara aç~ kl~k getiMüellifimiz 1609 y~l~ nda Istanbul'da do~ren ve onun son telifi olan Afizâniil-hak fi
mu~tur. Babas~n~ n Enderun'dan yeti~mesi dolay~s~yla kalemiyeye ünsiyet peydah etmi~; ilme olan
merak~~sebebiyle ulema meclislerine devama ba~lam~~t~. Henüz ondört ya~~nda iken Ba~muhasebe
Kalemine ba~l~~Anadolu Muhasebesi Kalemine ~akird olmu~tu. Bir y~l sonra görevli olarak babas~n~ n
yan~ nda Abaza Mehmed Pa~a üzerine gönderilen orduya kat~ld~. 1625'te Ba~dad seferine kat~ld~.
U~rad~~~~yerlerden devaml~~ kitap sat~n al~yordu. Istanbul'a dönü~ünde Maliye kalemlerinden Süvari
Mukabelesi Kalemine ~akird oldu. Abaza Mehmed Pa~a'n~n tekrar isyan~~üzerine Erzurum ku~atmas~nda görev ald~. 1628'de Istanbul'a döndü. Bir müddet Fatih Camii vaizlerinden Kad~zade Mehmed
Efendi'nin derslerine devam etti. Ba~dad'~~ geri almak üzere 1630'da aç~lan sefere i~tirak etti. Kâtib
Çelebi fethedilen ~ehirler, katedilen yollar ve çekilen zahmetleri kaydediyordu. Nitekim O Fezleke adl~~
eserinde bunlara yer vermi~tir. Müverrihimiz 1633'de Van kalesini ku~atan Safevi ordusu üzerine
sevk edilen orduya da kat~ld~. Ordu Haleb'de k~~lad~~~~s~rada buradaki sahaflarda ara~t~rmalar yap~p
kitaplar sat~ n ald~. Diyarbekir'de bir müddet ilim sohbetlerine dahil olan Kâtip Çelebi, hem kitap
topluyor, hem de yazmay~~ planlad~~~~eserleri için bilgiler derliyordu. Son olarak IV. Murad'~n Revan
seferine (1635) giden Çelebi, bundan sonra seferlere kaulmay~p ilmi çal~~malar~ n~~kesintisiz sürdürmeye karar verdi. Y~llard~r toplad~~~~kitaplar~na babas~ndan ve annesinden kalan para ile yeni kitaplar ilave ediyordu. Çok zengin bir kütüphaneye sahip olmu~tu.
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Katip Çelebi gece gündüz ilmi ara~t~rmalarla me~guldü. Okuyor, ara~t~r~yor ve yaz~yordu. Bu
arada ö~renciler de edinmi~ti. Di~er taraftan kalemdeki görevi de devam ediyordu. Girit seferinin
ba~lamas~~(1645) üzerine artan denizcilik faaliyetleri Kâtib Çelebi'nin dikkatini çekiyordu. Osmanl~~
donanmas~n~n Akdeniz'de mücalede etti~i Venedik ve di~er Avrupa donanmalaruu tan~mak üzere
a~ra~urmalann~~denizcili~e teksif etti. Bu arada Süvari Mukabelesi Kalemi'ndeld görevini de sürdürüyordu.
Kâtib Çelebi Osmanl~~müellifleri aras~nda adet ve konu itibariyle en çok eser verenidir. Bu
yüzden Prof. Bostan müellif~mizin eserlerini be~~ba~hk alt~nda (s. 27-29) tasnif etmi~tir. Tarih Konulu
Eserleri ba~h~~~alt~nda Osmanl~~tarihçilerinin çok kulland~~~~Fezleke, Mistaria-amel ve elimizdeki eser
de bulunmaktad~r. ~kinci olarak Co~rafya Konulu Eserleri ba~h~~~alt~nda üç eseri anlaulmaktad~r.
Bunlardan en me~huru ve üzerinde en çok çal~~~lan Cil~dnnüm8 adl~~eseri buradad~r. Bibliyografya ve
Biyografi Konulu Eserleri sm~fina Keyti'z-ziit~lln dahil edilmi~tir. Bu eser ~slam aleminin ilk büyük
bibfiyografya kitab~~olup kitaplarla birlikte ilmi disiplinler ele al~nm~~t~r. Dördüncü olarak Din/ Konulu Eserleri ardat~lmaktad~r ki burada iki eser yer almaktad~r. Bunlardan Mizdnia-hak ff il~tiydril-ehak
halka do~ruyu gösteren bir nasihat kitab~d~r. Son olarak Sosyal, Kültürel ve Folklor Konulu Eserleri
yer almaktad~r.
Prof. Bostan bundan sonraki k~sm~~ Tuhfetü'l-kibdr'm her bak~mdan incelenmesine arrm~~t~r.
Çe~itli ba~hldar alt~nda incelenen bu k~s~mda önce telif sebebi anlaulmaktad~r. 1645'de ba~layan Girit
seferinin hala sonuçlanamamas~~yüzünden halk~n luzg~nh~m~~gidermek üzere deniz seferlerini anlatan ve muhtemelen sipari~~edilmi~~olan bu eseri kaleme alm~~t~r. Eserin Ocak-~ubat 1657'de tamamland~~~~tespit edilmi~tir. Nitekim bu tarihten sonraki aylarda baz~~ba~ar~larm gerçekle~ti~i anla~~l~yor.
Tuhfetül-kibdr'm k~sa sürede tamamlan~p padi~aha takdim edilmesi, esere verilen önemi belirtmektedir. Esere ~eyhüfislam ve kazaskerler ile birlikte devrin baz~~ ulemas~~~~~n takriz yazmalan da bunu
teyid etmektedir. Eserin genç padi~aha sunulmas~ndan k~sa zaman sonra Kâtib Çelebi vefat etmi~tir.
Eseri yarmlayan Tuhfetül-kibdr'~n y~llard~r süren Girit seferinin olu~turdu~u ortamda haz~rland~~nu tekrarlayarak müellifin bu sefere yard~mc~~olacak bir eser haz~rlamaya karar verdi~ini
beli~rtmektedir. Ayr~ca müellifin co~rafya bilgisine önem verdi~i de ifade edfimektedir. Nitekim
padi~ahm ve devlet adamlar~n~n imparatorluk co~rafyas~ndan, kom~ular~ndan ve özellikle Akdeniz
co~rafyas~ndan malumattar olmalar~n~n önemi de teyiden bildirilmektedir. Prof. Bostan'm tespiderine göre Kâtib Çelebi eserinde okuyucuyu e~itmeyi hedeflemi~tir.
Yarmlayan~n Tuhfetül-kibBr'da Geçmi~ten Al~nacak Derslere Ait Baz~~Örnekler ad~yla açt~~~~
bahiste (s. 35) eserden baz~~örnekler bulunmaktad~r. Bunlardan yelkenli gemi olan kalyonun Bat~l~~
donanmalarda uzun zamand~r kullan~ld~~~~halde Osmanl~~donanmasmda hala kürekfi gemilerin
ekseriyette oldu~u ifade edilmi~tir. Bundan ba~ka ma~lubiyederden ders ç~kar~lmas~~ve Girit Seferinde bu ma~lubiyederin göz önünde bulundurulmas~~da tavsiye edilmektedir.
Meme esas al~nan Tuhfetül-kildr (TSMK. R. 1192)`da konulara aç~kl~k getirmek veya baz~~deyim ve terimleri aç~klamak üzere ilave edilmi~~derkenarlar bulunmaktad~r. Bunlar~n dört adedinin
bizzat Katib Çelebi taraf~ndan yaz~ld~~~~yay~mlayan taraf~ndan tespit edilmi~tir. Di~er nüshalarda da
derkenarlar bulunmaktad~r ki bunlara da aç~khk getirfimi~tir (s. 36-37). Buradan da anla~~laca~~~
üzere Kâtib Çelebi'nin gayesi okuyucuya çe~itli bilgiler vermektir.
Prof. Bostan, Tuhjettil-kiM~'m kaynaklar~n~~da ara~urm~~ur. Bu kaynaklar aras~nda yerli eserler, Bat~da yaz~lm~~~olanlar ve Arap kaynaklar~~bulunmaktad~r. Kâtib Çelebi'nin tarihi eseri olan
Fezleke de önemli bir kaynakur (bk.40). Tespit edilen bir husus da müellifin zaman zaman ar~iv belgelerini kulland~~~, hatta bazen belgenin suretini kaydetti~i görülmektedir. Ancak burada ~unu da ifade
etmek gerekir ki, bu eser y~llar süren bir haz~rh~m neticesi olsa gerektir. Bir bilgi hazinesi olan
Tuhfetül-kib8r, Katib Çelebi'nin yo~un çal~~malar~~aras~nda toplanan özgün bilgilerden olu~mu~tur.
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Yarmlayan ne~re esas olan Tuhfetül-kibelr nüshas~n~n özellikleri ile bu nüshan~n Müteferrika
bask~s~yla mukayesesine de yer vermi~tir. Eserin bir özelli~i de, matbaan~n faaliyete geçmesiyle ikinci
kitap olarak bas~lmas~d~r. Müteferrika'n~n kitab~n bas~m~yla bizzat ilgilendi~i bildirilmektedir.
Yay~mlayan~n metinden seçip koydu~u 16 adet lussadan hisse (s. 54) k~sm~~vard~r ki genellikle
denizcileri ilgilendirmektedir. Bundan sonra dört adet takriz ile birlikte Tuhfetül-kiMr'~n okunmu~~
metni yer almaktad~r (s. 59-150). Bunu aç~klamal~~notlar (s. 151-154) takip etmektedir. Esere sözlük,
dizin ve bibliyografya da ilave edilmi~tir. Eserde metnin asl~~ile yazma ve basma nüshalardan al~nm~~~
harita foto~raflar~~da yer almaktad~r.
Bir mukaddime ile ba~layan Tuhfetill-kibdr'~n Osmanh deniz gücüne eski itibar~n~~kazand~rmak
üzere derlenmi~~oldu~u anla~~l~yor. Katib Çelebi bunu kendi çap~nda bir görev olarak dü~ünmü~~
olmal~d~r. Devlet adamlar~n~, kaptan-~~deryalar~~ve denizcileri e~itici bir eserdir. Anlaumlarda co~rafya= önemi art~yor. Mesela Mora ve Venedik k~y~lar~, ~talya, Fransa ve ~spanya K~y~lar~, baz~~Karadeniz ~ehirleri ve buralara yap~lan seferler, Kazak taarruzlar~~ ve adalar hakk~nda bilgiler verilmi~tir.
Büyük denizciler, Rodos ve K~br~s'~n fethi, çe~itli k~y~~ hisarlar~, tersaneler, sancaklar, idari taksimat,
donanma ve gemi çe~itleri, Girit seferi, Osmanl~~Devleti'nin kurulu~undan itibaren görev yapan
kaptan-~~deryalar~n k~sa hal tercümeleri, donanma nas~l ve ne zaman denize aç~l~r, mürettebat~, bir
geminin donan~m~~ile denizleri, adalar~~ve k~y~lar~~elde bulundurmak üzere 40 vasiyet s~ralanm~~ur.
1831 tarihinde Türklerin Deniz Sava~lan Tarihi ad~yla k~smen ~ngilizce'ye tercüme edilen bu
önemli kitap mükemmel bir yay~n ve bask~~ ile tekrar ara~ur~alarm istifadesine sunulmu~~bulunmaktad~r. Eser büyük bir emek ve bilimsel çal~~ma mahsulüdür. Yazma ve basma nüshalardan yeni bir
metin tesis edilerek ortaya konmu~tur. Ciddi bir kontrol ile eksik olan yerler ikmal ve hatalar tashih
edilmi~tir.
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