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Her geyden once, bu miitevaz~tebligimin esas olarak bir qal~gmaraporu
saydabilecegini ifade etmek isterim. B u raporda, bagmda bulunduem aragtwma grubunda yapllad qahgmalarl tamtmak arzusundaylm. Bu aragtlrma grubu, Macar Bilimler Akademisinin himayesinde ve onun destegyle qahgmalam
yiiriitiiyor. Hedefi, gerek dil bilimi gerek tarih bilimi alanlarrnda Turkoloji
aragt~rmalarlmsiirdiirmektir. Bu raporumda, elbette ancak tarih bilimine iligkin qaligmalar uzerinde durmak ve bunlar arasmda da en onemli sayd~@m
ve kongremizle de gerqekten yakmdan baglant111 olan iki konuyu ele almak
emelindeyim. Bunlardan biri, kaynaklarm aragtmlmas~ve incelenmesi; yani
esas itibariyla bunlarm yay~mlanmakiizere haz~rlanmas~
konusunu kaps~yor.
Digeri ise, her Tiirkologun ve dolay~s~yla
tarihqilerin de ilgi duyacaklar~nltahmin ettigim bibliyografya qahgmalar~nriqeriyor.
Turk tarihqilerinin daha onceki kongrelerinde de, Macar Bilimler Akademisi Kiit~~hanesi'nin
Do@ Boliimii'nde muhafaza edilen yazma eserler hakkmda bilgi vermek firsatln~bulmugtum. Fakat aragtlrma grubumuzun faaliyeti sadece bu yazmalar qerqevesinde k a l m ~ ~ o rAynl
.
zamanda, temin
edebildigimiz bagka yazma eserleri de dikkate almaya qahg~~oruz.
Macar-Turk
iligkilerini yansltan kaynaklann, bizim iqin ozellikle onem tagld@m aynca ifade
etmeme her halde ihtiyaq yok. Gene1 olarak Osmanll tarihi kaynaklarina gosterdigimiz ilgi de daha az degil.
Simdi, yiirutulen qalqmalardan b a z d a r ~ ntanltmama
~
miisaade edin. Hemen illve edeyim ki, temas edecegim her yazma eseri incelerken amaclmlz,
bunlarm transkripsiyonunu, sevirisini ve nihayet yaylmlm haz~rlamakt~r.
once, incelemek iizere bir Alman kiitiiphanesinin yazma eserler koleksieserle baglamak istiyorum. Bu yazma eser, Ebu Bekr
yonundan saglad~g~rnu
b. Behram'm El-feth er-rahmanifi ten-i devlet-i osmant ad11eseridir. Bu eserin ilginq bir yanr, uzun sure Turkoloji alan~ndat a m m a m y olmasidlr. Franz
Babinger, bilinen el kitabmda yazarm qahgmalann~ayrmtdarlyla gozden geqiriyor. Bunlar aras~ndaEl-feth er-rahmanifi terz-i devlet-i osmaniye de temas ediyor, fakat bu yazma eeer "kay~po l d u b iqin", eser hakkmda pek fazla
bir gey bilmedigimizi de ilPve ediyor. Bir siire soma bu eserin bir yazmaslmn
gene de bulunmug olmas~elbette ki memnunluk vericidir.

Konuya girig olarak yazarmdan biraz soz etmek her halde faydal~olur. Hayati haklunda bildiklerimiz nispeten az. Samh olduwnu, oeenimini orda y a p
tl@m biliyoruz. ~lkbagta,co3afyac1 olarak aduu duyurdu. IV. Mehmed'in
emri iizerine, Hollandali Willem Jamroon Blaeu'nun Diinya Atlasma dayanarak, iki bii9iik cografya eseri hamrlad~.Hayat~lunson yillar~ndaSultan 11.
Siileyman kendisini, devlet nazariyesi h a b d a bir inceleme hazirlamakla giirevlendirdi. Bu eserini 1689'da tamamladr. ~gte,aragtiraa gubumuz gimdi
bu yazma eser uzerinde qahglyor.
b

Bu eser esas itibarlyla riaaleler arasmda yer ahyor. Burada, bu eserler
hakkinda Osmanll tadhi qahgmalan arasmda bunlarm oynadi@rolden, kaynak olarak tag~dlklaridegerlerden ayrlca soz etmeye her halde ihtiyap olmasa
gerek. Bilindigi gibi, bu donemde -elbette ki toplumsal-politik nedenlerle-,
boyle pek pok eser hazirlanh. Bu eserin nereden kaynaklan&B da ap~kpahissedilebiliyor. Zira eserin dowg yili ikinci Viyana kugatmasinl izleyen, 15 ylldan fazla suren savaglar donemine diigiiyor. Osmanl~lannu@adl@ yenilgiler,
bir. zamanlarm ihtigaml ve onune geqilmesi imkilnnz sayllan gerileme arasindaki-kontrasti yeniden odak noktasina getiriyor; eebeplerine ve neden boyle
oldu@na cevap aranmasia, gegmigin ve o donemin aydmlatic~uneurlaruun
elegtiri giiziiyle incelenmesine q l k tutuyor. igte bu eser, gerilemeyi, yenilgileri olpup biqen boyle bir donemin uriiniidiir.
Genig kultiiru olan yazarin oldukqa zengin tecriibelerine ve bilgilerine dayanarak bu qahgmasinl yurutmiig olmasi da eserin degerini gene artwan bir
unsurdur. Hemen illve edelim ki, yazarin bilgisi Osmanlilarm gepmigine ve
o donemine miinhaslr kalmamigtl, gerqekten de Avrupa qapinda bilgilere sahipti. Eserin ad1 belki, eeki zaferlere, bir zamanlarm ihtigamina duyulan hasreti ifade ettigi hissini de ~ ~ a n d i r a b i l iFakat
r.
eserin kendisi, ciddi ve objektif
bir inceleme oldubnu ortaya koyuyor. Ebu Bekr b. Behram bu qaligmasmda,
Osmanlilarm askeri-idari striikturiinun igleyiginde zorluklar d o h r a n problemleri ele ahyor. Ayrl ayrl hukumdarlarm hatalarmi, timar diizenindeki aksamalan, seferlerin hazlrlanmasinda qlkan giiqlukleri ayrmt~larlylainceliyor.
Biitiin bunlar sayesinde, Osmanli Imparatorlu@ndaki iq qat~gmalarhaklunda ayrint111 tanitmalar elde edebiliyoruz. Ebu Bekr b. Behram gerilemenin
iinlenebilmesi ipin, kllsik kogullara geri doniilmesini, geleneksel striikturiin
korunmaslni ve tatbik edilmesini gerekli giiruyor.
Oldukpa hacimli bu eser, degerli bir tarihi kaynak saydabilir. XVII. yiizy11 sonlarindaki kogullar~,Osmanlilarm imparatorluk sorunlarlm -iperdennasd gorduklerini bir olqude tasvir etmektedir.
(hlqmalarmiza konu olan eserler dizisini gimdi bir Tiirkiye yazma eseri ile
devam ettirmek istiyorum. Bu eser, Ali Efendi'nin Tarih-i Ungurus ad11 yaz-

masi. Bilindigi gibi bu nadir yazma Revan Kutuphanesi'nde bulunuyor. Franz
Babinger, yukar~dabahsettigim el k i t a b ~ nderlerken,
~
henuz bu eserin mevcudiyetinden haberdarrdefldi. Bu eserin a&yla ilk defa Karatay'm yazma eserler katalogunda kargdagiyoruz. Bu isim ve konu olan donem aynl s~ralara
dugtuwnde, 41eserin de o donemin tanlnmlg tarihqisi Mustafa Ali tarafindan yazdmq olabilecegi duguncesi epeyce once ortaya a t ~ l m ~ gFakat
t ~ . hakikatte boyle bir faraziyeyi hiqbir gey dogrulamad~k~
gibi, eserin konusu ve
yazmaw, daha ziyade bunun aksini destekliyor.
e

Turk tarihqilerinin bundan onceki kongrelerinde, yay~mlanmakiizere hazirlad~gibenzer isimde bagka bir eseri tanltm~gtlm.Bu eser, XVI. yuzyd orta4
larmda Tercuman Mahmud'un
kaleminden q~kanbir eserdi. Burada bundan
" soz etmemin nedeni sadece, bu iki eserin adlar~mnbenzerliginin bir tesadufdikkati qekmektir. Sarayda gorevli olarak bulunan
ten bagka bir gey olmaMahmud'un eseri, esas olarak baglangqtan Mohaq muharebesine kadar 0526)
Macarlarm tarihini aktanyor. Halbuki Ali Efendi'nin eseri, XVII. yiizyd sonlarmda Macar topraklarmda geqen harplerin bir doneminin olaylar~niderliyor. Yetkimiz olsayd~,eserin admi belki de "Tarih-i sefer-i Ungurus" geklinde
degigtirirdik.
Bu eserin kendisi hakkmda once birkaq noktay~belirtmek istiyorum. Ali
Efendi bununla bize, hacimli bir yazma eser budcrnig degil, hepsi hepsi, pek
elk yaz~lmqyuz sayfadan ibaret. Fakat bunu tamamlanmamq bir eser sayabiliriz. Eseri incelerken, bizim iqin bilinmeyen bir sebepten otiirii yazarm belirli bir noktadan ileriye gitmedigi intiba~uyan&.
Eser ashda yukarda zikredilen harp doneminin ilk yruarvlda geqen olaylan
topluyor. Olaylar dizisi, Ayni Hasan Paga'nm Bosna savaglar~s~rasmdagehit
olmas~ylabagli~or,soma da Vezir-i Azam Sinadin yonettigi savaglarm tasviriyle devam ediyor. Bu anlatimda Veszprhm'in Turkler tarafindan muhasarasl ile Hatvan ve Esztergom'u geri almak iqin Macarlarm tegebbusleri de ele
almyor. Eser, Tata, Gyor ve Komhrom bolgelerinde geqen olaylar ve bunlarla
baglantih olarak Tatar kuvvetlerinin rolu hakkmda bilgiler veriyor. Ayn~zamanda, Sultan Murad'm olumu ve Sultan Mehmed'in tahta geqmesi, soma da
bunun ardindan sultanm baglatt~giseferle ilgili olaylarm tasviri onemli bir
yer ahyor. Bu seferde Osmanl~kuvvetleri Csanhd, Mak6, Szolnok giizerglh~yla Eger'e ulag~yorve lusa bir muhasaradan sonra Eger'i de ele gegiriyor. Bu
seferin daha sonraki olaylarmdan, ilk bagta da tayin edici nitelikteki Mezokeresztes muharabesinden a r t ~ ksoz edilmiyor. Zira bu eser, harbin bu donemini ihtiva etmiyor.
lnga stilinde yazdmq olan eserde, belirli bir kesiklik aq~kl~kla
hissedilebiliyor. Eserin onemli bir boliimii temize qekilmig bir yazma iken, 81. sayfadan

sonra yazilar vasatlag~yorve gittikqe daha fazla bir tahrir niteligi aliyor. Yazmanln gekli gorunugu, muhtevas~ylaoldukqa ahenk iginde; yazarm, bilmedigimiz bir sebepten iiturii, bu onemli savagm ilk donemini anlatmakla yetinerek,
tasvirine son vermek zorunda k a l d ~ g ~sadakatle
n~
aksettiriyor.
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Bu tasv:rin kaynak degeri, yerine gore degigiyor. flk bagta, sultamn baglattik~seferin tasvirinde birqok yeni unsura rastlaniyor. Tarihlerin bir k ~ s m ~
yanhg, eserin b a z ~yerlerinde yazarin bunlar~diizelttig de goriiluyor. Dugman
kuwetlerin yoneticilerinin adlari qok defa eksik. Yazar bunlar~her halde sonradan tamamlamak istemig olacak. Bu tasvir yazarin kendisi hakkmda higbir
gey ifga etmiyor. Sadeqe, bir olayla baglanth olarak, olaylarm bizzat gahidi
oldu@nu oeeniyoruz.
Ali Efendi'nin Tarih-i Ungurus ad11 eserinin yayimlanmaei, yazmanm butiin eksikliklerine r a w e n , bu donem iizerinde gahgmalar yapan tarihgiler igin
buyuk bir kazang olur.
Bu iddias~zteblikim qerqevesinde elbette yay~mlamakamac~ylahaz~rladi@miz diger yazmalar~a y r ~ n t ~ l a r ~ele
y l aalmam mumkun olmaz. Sadece ozetle
hatirlatmakla yetinmeme miisaade buyurun. Budapegte'deki Akademi Kutuphanemizin Do@ Bolumiinun yazmalar~arasmdan iki eser iizerinde qahgmalarim~ziyurutiiyoruz. Biri, Sokollu Mustafa Paga'nm taninmq biyografisi.
Dikeri ise, Tiryaki Hasan Paga'nm Kanizsa mudafaasi (1601) sirasindaki savag
kahramanli@haklundaki eser. Her iki eserin birqok yazmasi biliniyor ve bunlar
ilk bagta da Turkiye'deki koleksiyonlarda bulunuyor. Bu eserlerde bizleri, bilinen yazmamn k a y n a w ~ortaya q~karilmas~
degl de muhteva b a h m d a n bak
lantilar~ilgilendirdikinden, Macaristan'da bulunan yazmalarm incelenmesini
yeterli bulduk.
Edirne'deki Sultan Selim Camiinin ingaat~gartlarm~kaleme alan Mustafa
Dayezade eserini, Almanya'daki yazma eserler koleksiyonundan saglad~k.Bu
eser, mimari tarihinin ilginq bir tasviri saydabilir ve devrin kultur tarihine
degerli bir katki olabilir.
Burada ancak lusaca temas etmek istedigim, fakat pek onemli saydi@m1z bir tegebbusumuz de, Budapegte yazma eserlerinin iki degerli ornegi olan
Teskeretii'l Evliya ile Ferec bad epgide iizerinde yapti@miz galigmalar&r. Bu ikincisinin iglenmesinde hareket noktas~olarak Prof. Andreas Tietze'nin gimdiye kadar yapti@ aragt~rmalarmadayand~k.Bu konuya k~saca
d-emim
nedeni, bu qalqmalan dil tarihi amac~ylayiiriitmekte olrnam~zdw.
gtlrma grubumuzun faaliyetlerinde, surekli ve retrospektif bibliyogalan onemli bir yer tutuyor. Meslektaglar~mmbildigi gibi Prof.
e beraber on iki yrl kadar once "Turkologischer Anzeiger" adiyla
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surekli Osmanistik bibliyografyasmi gerqeklegtirmek imk8mm bulduk. Simdiye kadar bunun 12 cildi yay~mland~.
Bu qalqmalara aragtlrma grubumuz
gimdiye kadar da f a d olarak katdd~.Fakat Prof. A. Tietze ile beraber hazlrladigim~zplan geregince, qalqmalarm organize edilmesinde, yaylmn derlenmesi ve redakte edilmesinde bize gittikge daha fazla odev duguyor. Retrospektif
bibliyografya galigmalar~arasrnda burada Bibliopphisches Handbuch der
Zbrkologie ad11 k i t a b ~hatlrlatmak ieterim. B. Kellner-Heinkele ile birlikte
derledigmiz bu kitap, Turkoloji bibliyografyasma izahh bir girig veya bir lulavuz oluyor. Kitap, butun Turk halkm~ve Tiirkoloji qerqevesinde her bir
toplum bilimi disiplinini dikkate ahyor. Elbette kolayca anlag~lacag~
gibi, kitapta ele al~nanyaklag~p3000
izahli bibliyografyanin oldukqa Snemli bir klsml tarihi konuludur. Bibliyografya el kitabmm ilk cildinin yalunda yay~lanmak
uzere oldu@nu burada duyurmaktan ve sizlere gimdi son tashihleri takdim
edebilmekten memnunluk duymaktay~m.1kinci cildin ise heniiz derlenmesi
yap111yor.
Ele alinan bibliyografya malzemesi her iki ciltte 1979'a kadar uzamyor.
~ u n u ' i z l e ~ edonemde,
n
tam olarak 1980-1984 arasinda yay~mlanrn~g
olan bibliyografyalar, yeni bir ciltte gosterilecek. Boylece bu retrospektif bibliyografya tegebbusu esas itibanyla surekli karakter kazanmq oluyor.
Turk yazma eserleri katalogunu ayrlntilar~ylaele alan izahli bibliyografyay1 tamamlamak uzereyim. Bunun malzemesi esas olarak giinlerimize kadar
uzamyor. Bu bibliyografya el k i t a b ~da yuzlerce katalogu ayrlntl olarak ele
ahyor. Bu bibliyografya el kitablnm her Turkolog iqin faydali bir yard~mci
araq olaca@~ umuyorum.
Bu mutevaz~raporumu boylece bitirmek istiyorum. Her halde sayln meslektaglar~mmda hissedebildikleri gibi, birgok alanda Turkoloji iqin ve bu qerqeve iqinde tariht aragt~rmalariqin faydali qaligmalar yapmak emelindeyiz.
ig birliijini arzu ettigimizi ilave etmem
Ve her alanda Turk meglektaglar~m~zla
her halde liizumsuz olur.

