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bul fethinde rol oynayan okadar mühim âmiller bir tarafa b~rak~larak Macar topçusu Urban öne sürülüyor (s. 393). Bu, ikinci dünya harbir~de zaferi, sade atom
bombas~~kâ~ifine atfetmekten de mubala~al~d~r san~r~m. Rus Kazaklarm~, Amerikan "pioneer"lerine benzetmek, Amerika'da maalesef yay~lmakta olan yersiz
bir mukayesedir. Kazaklar~n istilâya çal~~t~klar~~Türk-islâm topraklar~, herhalde
iptidai k~z~lderililerle mesknn "wilderness" de~ildi. Esere tabii baz~~[tarih hatalar~~da ister istemez kaym~~t~r. Edirne'nin pâyitaht yap~lmas~~1356 olarak gösteriliyor. Bence umumiyetle kabul edilen 1365 de do~ru de~ildir. Edirne'de
Pâdi~ah için bir saray~n in~a edilmi~~olmas~, o tarihte Bursa'n~n terkedildi~ine
bir delil te~kil edemez. Y~ld~r~m Bayezid zaman~nda dahi Bursa'n~n esas pay~taht oldu~u muhakkakt~r. Ozaman Bayaz~d'~n yan~nda bulunan Schiltberger (The
Bondage and Travels of Schiltberger, London 1879, s. 39) diyor ki: "The Capital of
Turkey is callded Wursa". Fakat Edirne'den bahsederken (s. 39) "I have atm be~n in
Greece; The capital is Adranopoli". Edirne, Rumeli'nin merkezi idi ve tabii Sultan o
tarafta bulundu~u zaman Edirne'deki saray~nda oturuyordu.
Sahife 322 de Ayasofya Camii olarak takdim edilen resim ~üphesiz Bayezid
Camiidir. Eserin ikinci tab~nda bu gibi hatalar kolayca düzeltilebilir. K~saca,
bizlere dü~en büyük bir vazife var: ~lmi esaslara göre yaz~lm~~~Türk tarihini dünya
efkârma bir an önce sunmak.
H. INALCIR
RICHARD E. KREUTEL : Kara Mustafa vor Wien, Das türkische Tagebuch der Belagerung Wiens 1683, verfasst vom Zeremonienmeister der Hohen Pforte, Osmanische
Geschichtsschreiber herausgegeben von Dr. R. E. Kreutel, Band ~~. (Verlag
Styria, Graz, Wien, Köln).
Dr. K r eut e 1, Osmanl~~devletinin Almanca konu~an milletlerle dörtyüz y~l
do~rudan do~ruya temas halinde bulunarak modern Avrupa'n~n te~ekkülünde kal~c~~
bir tesir yapt~~~n~~ i~aret etmekle bir hakikat ifade etmektedir. Osmanl~lar~n Viyana
muhasaralan bu münasebetler tarihinde mühim dönüm noktalar~d~r. Bu güne kadar 1529 ve 1683 muhasaralar~~üzerinde bas~lm~~~eserlerin mikdar~~2 500 ü a~maktad~i
(Walter Sturminger, Bibliographie und Ikonographie der Türk~n belagerungen Wiens
1529 und 1683).Dr. Kreutel, bu geni~~ne~riyata ra~men, 1683 muhasaras~na ait en
mühim Türk kayna~~n~n Bat~~ilim âlernince mechul kalm~~~olmas~na dikkati çekmektedir. Bu kaynak, muhasaramn Veziriazam yan~nda bulunan bir memur taraf~ndan yaz~lm~~~rnznâmesidir. Osmanl~~kaynaklar~n~n ilk ve e~siz mütehass~n HammerPurgstall dahi bunu kullanmam~~t~r. Bu rnznâme, F~nd~kl~l~~Mehmed a~a taraf~ndan (Silâhdar tarihi) esas itibariyle iktibas olunmu~~ve ilk defa Türk yazarlar~~(general) Necati Salim ve Cevad Üstün, eserlerinde ondan istifade etmi~lerdir. Bu
kaynak, 1683 muhasaras~~için birinci derecede ehemmiyetlidir. Vekayi bak~m~ndan Râ~id, Mehmet Giray ve Hasan Esiri gibi kaynaklardan çok daha sarih ve
teferruathd~r. Onu yazan memurun Teirifatp Ahmet olmas~~lâzun geldi~ini Dr.
Kreutel kuvvetli delillerle ileri sürmektedir. Dr. Kreutel, rnznamenin asl~n~~iki
nüsha (Topkap~~Saray~~Küt. Revan k. no: 1310 ve British Museum, Or. 6647)
olarak tesbit etmi~~ve onu, Silâhdar'daki ~ekli ile kar~~la~t~rarak Almanc,aya tercüme
etmi~tir. Silâhdar, bu kayna~~, baz~~tâbirler ilâvesi ve ehemmiyetli görmedi~i yer-
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lerin ç~kart~lmas~~ suretiyle kullanm~~t~r. Buna mukabil o, ba~ka kaynaklardan
mühim ilâveler yapm~~t~ r. Bu sebeple Dr. Kreutel, Silâhdar'daki bu fazla k~s~m(Silâhdar
lar~n da ayr~ ca ikinci bir fas~lda tercümesini vermi~tir. Istanbul bask~s~~
inden,
mütercim,
Viyana
Milli
Kütüptarihi, Istanbul 1928) baz~~hatalar ihtiva etti~
~n bu
r.
Bu
suretle
onun
tercümesi,
silahdar
rm~~t~
hanesindeki nüsha ile kar~~la~t~
Dr. K.
maktad~r.
ta~~
lar
için
de
de~er
~t~r~c~
kullanmak
istiyen
Türk
ara
k~sm~n~~
hususiyle yer adlar~n~n ve terimlerin do~ru olarak tesbitine çal~~m~~t~ r ki, bu,
tercümeye ayr~~ bir ilmi k~ymet vermektedir.
Bu küçük ciltte muhasaran~n Türkler taraf~ndan yap~lm~~~bir plan~n~ n fotosu da,
Viyana Tarih Müzesi'nden al~narak de~erli aç~ klamalarla bas~lm~~~bulunmaktad~r.
Dr. Kreutel, esere, muhasaraya ait Osmanl~~kaynaklar~~hakk~nda bir mukaddime koymu~~ve burada uzun tetkiklerinin de~erli neticelerini hulâsaten vermi~~
kaynaklar~n nisbi de~erlerini göstermi~ tir. Rûznâme metnine ait notlar ve terimlerle
has isimlere ait fihrist, bir çok meselelerin halline yard~ m etmektedir. Netice itibarile,
bu eserin, II. Viyana muhasaras~~ üzerinde çal~~ acak ara~t~r~c~lar için zaruri bir
rehber oldu~unu ifade etmek laz~ md~r.
H. ~ NALCIK

