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ÿNuh Ars lan taş

– —KÝTÂB-ý MÜSTETÂB
( كتاب مستطاب )

II.Osman’asunulan
veyazarýbilinmeyenýslahatlâyihasý.
˜ ™

XVII.yüzyılda,Osmanlıdevletvetoplumdüzenindeortayaçıkançeşitlibozukluklarınsebeplerinivebunlarındüzeltilmesiiçinizlenecekyolubelirlemekamacıylakalemealınanıslahatrisâlelerininilkörneklerindenbiridir.Literatürdeilkdefaİ.HakkıUzunçarşılıtarafındankullanılanlâyihayıyayımlayanYaşarYücelbununIII.Murad,III.Mehmed,I.AhmedveII.Osmandevirlerindeyaşamış,devşirmekökenli,Enderunmensubu,adıbilinmeyenbirkişitarafındanyazıldığınıveII.Osman’asunulduğunukaydetmiş,lâyihadaI.Ahmed’den“merhum”diyebahsedilmesi,onikincifaslınsonundakişiirdeII.Osman’ınadınıngeçmesi(Âfitâb-ımülküzıll-iHakOsman
Han/Halk-ıâlemsâye-iadlindebuldular
eman)ve,“SultanMuradHanhazretlerininzamanındanberiyirmibeşyıldanmütecavizdir”ibaresininyeralmasıgibiipuçlarındanhareketleeserin1029 (1620)yılındayazılmışolabileceğiniilerisürmüştür.LâyihayazarınınisminigizlemesiniiseII.Osman’abaşşehirdeduyulanhusumetebağlamıştır(Yücel,s.XX-XXIII).Kısabirgiriş,onikifasılvebirzeyildenoluşanlâyiha,öncelikleXVII.yüzyılınbaşlarındanitibarenortayaçıkankrizdönemininkaramsarlığıiçindekalemealınmıştır.Diğerlâyihalardagörüldüğügibibulâyihadadayazar,toplumdakidüzenin(nizâm-ı
âlem) bozulmasına veeski kanunlarınihlâlineyolaçangelişmelerinnelerolduğunuanlatarakkonuyagirer.Ardındanmevcutbozukluklarınçözümyollarıylailgilitekliflerinisıralar.Ko çi Bey Ri sâ le si’ninanakaynaklarındanolduğuanlaşılan

ortayaçıkanisyanlarlaMüseylime’ninpeygamberlikiddiasınıderinlemesineişleyenKister,Hz.Peygambersonrasıİslâminançveuygulamalarıveterimlerdenhareketleyazdığımakalelerdemüslümantoplumununkarakteriniortayakoyansiyasalvesosyokültürelkonularıaraştırmıştır.Bubağlamdaİslâm’dakişininfarklıgiyinmesineyüklenensembolikanlamvesarık,telbiye,isimkoyma,Kur’an’aabdestsizdokunmameselesi,toprakmülkiyeti,cihad,İslâm’dayönetim,sosyalvedinîanlayışlar,recebveşâbangibikutsalzamanlarlaMekkeMedineveKudüsgibikutsalmekânlarlailgilimakaleleryazmış,Kur’anvehadislerdenhareketlemonoteistdinlerkarşısındaİslâmkimliğinintasarımtarihiyledeilgilenmiştir.BuliteratürışığındaHz.Âdem’eveKur’an’dakibazıâyetleredairyorumlaryanındahadislerinkaydageçişsüreci,hadislerdedilegetirilenbazıhususlarlaİslâmgeleneğindeyahudikökenlirivayetlerin(İsrâiliyat)durumuüzerinearaştırmalaryapmıştır.Kister’inotuzdokuzmakalesikonuyakınlıklarınagöretasnifedilerekStu di es in Jåhi liy ya and 
Early Is lam (London1980), So ci ety and 
Re li gi on from Jåhi liy ya to Is lam (Lon-
don1990)veCon cepts and Ide as at the 
Dawn of Is lam (Hampshire1997)adıylabirarayagetirilmiştir.Bumakalelerdenbirkısmıİbrânîce’yeçevrilerekMah ka rim 
be-Hit ha vut ha-İs lam (İslâm’ın olu şum 
dö ne mi ne da ir)adlıeserdeyayımlanmıştır
(Yeruşalayim1999).Kister’inmakalelerininbirkısmıTürkçe’yetercümeedilmiş,ilâhiyataraştırmalarınayerverensüreliyayınlardaneşredilmiştir.MüellifinThe 
Ency clo pa edia of Is lamveEncy clo pae-
dia of Qur’ångibiansiklopedilerdeçoksayıdamaddesibulunmaktadır.Kister,İslâmkültürüneaitikiönemlieserintahkiklineşrinigerçekleştirmiştir.Bunlardanbiri,Muhammedb.HüseyinesSülemî’nin zühd konusunu işlediği
Âdâ bü’½-½o¼beadlıeseridir(Jerusalem
1954).Müellifinyükseklisansçalışmasıolanneşirdeilkdönemmuhaddislerincerivayetedilenhadislerinbazılarıtarafındaniddiaedildiğiüzereuydurmaolmadığınıortayakoymuş,buyöndekiiddialaracevapvererekzühdünerkendönemlerdenitibarenİslâmtoplumununönemlibirolgusuhalinegeldiğiniifadeetmiştir
(Âdâbü’½½o¼be,s.4-5,neşredeningiri-
şi).AyrıcaMaxSchloessinger’inneşrinebaşladığı,ancaktamamlayamadığıBelâzürî’ninEnsâbü’l-eşrâf’ınınIV.cildininotlarlazenginleştirerekyayımlamıştır
(Jerusalem1971).

2. Su rat İb ra him ve Su rat el-Mü’mi-
nin, İm pe ruş al-Ce la leyn (Yeruşala-
yim1963). 3. Kur’ân im Pe ruş Ce la-
leyn, Ho mer Ter gil (Yeruşalayim1963). 
Tefsîrü’l-Ce lâ leyn’denhareketleYûnus,Şuarâ,DuhânveHucurâtsûrelerinintef
si ri dir. 4. Ta mim in the Pe ri od of Ja hi-
liy ya (Jerusalem1964).Müellifindoktoratezidir. 5. el-MuÅtâr min ¬eÅâßiri’l-
maÅ¹û¹ât (Mivharperekimmiktavyad
Araviyyim‘alTekufathaCahiliyevereşit
haİslam) (Kudüs1979),Kister’in,ArapçaelyazmalarındanseçtiğiCâhiliyedönemiy
le İslâmiyet’inilkdönemlerineaitmetinleriihtivaeder.Kister,İslâmöncesiAraptarihinedaireldeettiğibazısıarkeolojikkazılarladadesteklenenyeniveorijinalbilgilerida haçokmakalelerindeortayakoymuştur.BudönemleilgiliolarakKureyş’inCâhiliyedevrindekidinî,siyasîvesosyoekonomikrolü,Arabistan’ındeğişikbölgelerindenMekke’yegelengruplarlaArapkabilelerinindöneminkrallıklarıylailişkilerikonularınıntarihselarkaplanınıaydınlatmıştır.Bubağlamdadöneminörfâdetveuygulamaları,önemlişahsiyetleri,BenîErfide,Mudar,HazrecveTemîmgibikabileler,Mekke,HîreveTâifgibişehirler,MakåmıİbrâhimveKâbeduvarınaasılanşiirler(mu al lakåt)vb.konulardamakaleleryazanKister’inbumakalelerdekitezleri,dönemleilgiligünümüzdekioryantalistyaklaşımlarınönemlikaynaklarındanbirikabuledilmektedir.Onunilgilendiğikonulardanbiridesiyermegåzîileilkdönemİslâmtarihinedairbazıolaylardır.MekkedönemiylealâkalıolarakKister,Hz.Muhammed’inşahsiyeti,peygamberliköncesihayatıyladinîtutumvedavranışlarıüzerinebirdizimakaleyazmıştır.Döneminilerigelenşahsiyetlerininbiyografileriyanındasiyerliteratürü,Hz.Peygamber’insünnetlidoğması,bi‘setöncesitefekkürsüreci,Hz.Hatice’ninoğullarıgibikonulardadaözgünmakaleleryazanKisterAkabebiatları,BenîNadîr,BenîKurayza,Medineİslâmpazarıvb.biryönüyleyahuditarihinideilgilendirenmeseleleryanındaEbrehe’ninMeadveözellikleÂmirb.Sa‘saakabilesinekarşıdüzenlediğiHulubânseferiveBi’rimaûnefaciasıgibikonularıdaişlemiştir.BununyanındaHz.Peygamber’inyahudilerleilişkilerininsiyasîvesosyoekonomikdinamikleriniortayakoymayaçalışmış,Medineyahudilerinindinîvekültüreleğilimlerineönemvermiştir.Onunbazımakalelerindeisehicretinilkasrındameydanagelenönemliolaylaraışıktutulmuştur.ResûliEkrem’invefatınımüteakip
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– —KLYAÞTORNIY, Sergey Grigoreviç
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Rusþarkiyatçýsý,
Türkolog.
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4Şubat1928’deBeyazRusya’nınGomelşehrindedoğdu.19451950yıllarındaLeningradDevletÜniversitesiTürkFilolojisiileYakındoğuveOrtadoğuTarihiBölümü’ndeöğrenimgördü.S.E.Malov,A.NBernştam,M.İ.ArtamanovgibiOrtaAsyatarihçilerindendersaldı.19501957arasındaSovyetJeolojiEnstitüsü’nünçeşitlibölümlerindebibliyografvekütüphaneciolarakçalıştı.BusıradaTürkdiliveMoğolcaüzerineihtisasınıilerletti.1962’de “DrevnetyurskieruniçeskipamyatnikikakistoçnikpoistoriiSredneyAzii”(OrtaAsya
tarihikaynağıolarakeskiTürkrunikyazı-
lıanıtlar)adlıteziniA.N.BernştamveS.E.Malov’unrehberliğindetamamladı.
1963’tenitibarenSovyetSosyalistCumhuriyetleriBirliğiİlimlerAkademisiDoğuAraştırmalarıEnstitüsüLeningradBölümü’ndeTürkolojiveMoğolDiliBölümü’nünbaşkanlığınıyürüttü.19692009yıllarındaLeningradDevletÜniversitesiTürkFilolojisiBölümü’nde,19952009arasındaSaintPetersburgDevletÜniversitesiOrtaAsyaveKafkasyaBölümü’nde,19742012 yıllarındazamanzamanKırgızistanDevletÜniversitesiileKazakistanDevletPedagojiÜniversitesi’ndeTürkolojivetarihdersleriverdi.Amerika,Polonya,Türkiye,MacaristanveAzerbaycan’dakiüniversitelerdemisafiröğretimüyesiolarakbulundu.
1992’deprofesöroldu.2005yılındaIndianaÜniversitesiInternationalAltaisticConference(IAC)tarafındanaltınmadalya
ile ödül len di ril di.19471953yıllarındaA.N.Bernştam’ınöncülüğündeSovyetlerBirliğiİlimlerAkademisi tarafından düzenlenen PamirFergana, 1949’daM. İ. Artamanov’unöncülüğündeDonVolgaboyuarkeoloji,19541959arasındaN.M.Çernişov’unöncülüğündeOrtaAsyajeoloji,19601965 yıllarındaKırgızistanİlimlerAkademisiTarih,ArkeolojiveEtnografiEnstitüsü,19681973TuvaSayan,19691990Moğolistan,19911997KazakistanveKırgızistan,19982002Kırgızistan,2003’teİrtişbilimselgezilerinekatılarakbölgedeyaşayanhalklarındiliveedebiyatı,etnografyası,kültürüüzerinemalzemetopladı.KırgızistanİlimlerAkademisi,AtatürkDilveTarihYüksekKurumu,TürkDilKurumu,KereşiÇomaMacaristanOryantalistlerCemiyetitarafındanşerefüyeliğineka

içinereâyâçocukları,kulcinsindenolmayanTürk,Kürt,ÇingeneveAcemlerhangiyollakatılmıştır?6.Yeniçerilereulûfeleritamamverilirkensipahilerinvediğerlerininmültezimlerinkapısına,yahudilergibikâfirlerinelinedüşürüldüğüdoğrumudur?7.Padişahaaithaslarıngelirlerinineskisigibitoplanamamasınınsebeplerinelerdir?Sonuçtayanlışgidenişlerindüzeltilmesiiçinyapılacaklarkonusundabazıtavsiyelerdebulunulmaktadır.KlasikOsmanlısiyasetvedevletanlayışınıntemelalındığıKitâb-ı Müs tetâb,somutkonularüzerindedurmasıyönündenpratiközelliğiyledikkatçekmektedirveteorikkısımlarıdışındaGeliboluluMustafaÂlî’ninNus ha tü’s-selâtînadlıeserininbaşlattığıbirtarzınörneklerindendir.EserinmuhtevasıKoçiBey’inkendilâyihalarındaKitâb-ı Müs tetâbmüellifininbakışaçısından,yöntemindenvedüşüncelerindenyararlandığınıortayakoymaktadır.Risâleninüçnüshasıtesbitedilmiştir.BilineneneskinüshaSüleymaniyeKütüphanesi’ndekayıtlıdır(Hamidiye,nr.983). DiğerikinüshaTürkTarihKurumuKütüphanesiile(nr.537)SüleymaniyeKütüpha
ne si’nde dir (Fâtih,nr.3514).EserinbunüshalarıYaşarYüceltarafındankarşılaştırmalıolarakelealınmıştır(Osmanlı
DevletDüzenineAitMetinler,1,Kitâbi
Müstetâb,Ankara1974;OsmanlıDevlet
TeşkilâtınaDairKaynaklar:KitâbiMüs
tetâb,KitabuMesâlihi’lmüslimînveme
nâfi‘i’lmü’minîn,Hırzü’lmülûk, An ka ra 

1988).
BİBLİYOGRAFYA:KoçiBey, Risâle (haz.YılmazKurt), An ka ra 

2011; Uzunçarşılı, KapukuluOcakları, I, 25; M. TayyibGökbilgin, “XVII.AsırdaOsmanlıDevletin
deIslahatİhtiyaçveTemayülleriveKâtipÇelebi”, 
KâtipÇelebi:HayatıveEserleriHakkındaİnce
lemeler, An ka ra 1957, s. 197218; YaşarYücel, 
OsmanlıDevletTeşkilâtınaDairKaynaklar, 
An ka ra 1988, Gi riş, s. XXXXI II; AhmetUğur, 
OsmanlıSiyâsetnâmeleri, İs tan bul 2001, s. 58; MehmetÖz, KanunıKadiminPeşinde:Osman
lıdaÇözülmeveGelenekçiYorumcuları, İs tan
bul 2010; AgâhSırrıLevend,“Siyasetnameler”, 
TDAYBelleten (1962), s. 190191; Halilİnalcık, 
“MilitaryandFiscalTransformationintheOtto
manEmpire,16001700”, Ar.Ott., VI (1980), s. 
283337; CoşkunYılmaz, “OsmanlıSiyasetDü
şüncesiKaynaklarıİleİlgiliYeniBirKavramsal
laştırma:Islahatnâmeler”, TürkiyeAraştırmaları
LiteratürDergisi, I/2, İs tan bul 2003, s. 309310; OrhanM.Çolak, “İstanbulKütüphanelerindeBu
lunanSiyasetnâmelerBibliyografyası”, a.e., I/2 
(2003), s. 363364.
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esertemelde,“dâireiadliyye”ve“kånûnıkadîm”kavramlarıesasınadayalıklasiksiyasetanlayışınauygunbirözellikgösterir.Lâyihanıngirişinde,değişenşartlarınülkenindüzeninikargaşayasoktuğunuvehalkıinfialesürüklediğinibelirtenyazarişbaşındabulunanlarınbudurumanasılçarebulabileceklerinianlatır.KendisiçözülmevebozulmanınIII.Murad’ınsaltanatyıllarında(1574-1595)başladığıgörüşündedir.Odönemekadaridarecilerşeriatavekanunlarariayetediyor,adaletigözetiyordu.III.Muraddevrindenitibarenadaletbiryanabırakılmış,vezirlervebeylerbirbirinedüşmüş,kultaifesininiçineecnebi(mes le ğin dı şın dan olan lar, dev şir me ol
ma yan lar)karıştırılmışvemakamsahiplerigeleceğedönükhiçbircidditedbiralmaz,günübirlikmenfaatlerindenbaşkabirşeydüşünmezhalegelmiştir.Dahasonrabozukluklarınayrıntılıbirtahlilinegirişilir.Buradadevlethazinesinizararasokansebeplerdenbirininkultaifesininsayıcaçoğalması,diğerininisetimarsistemindedirliklerinhaksahiplerineverilmemesiverüşvetleişgörülmesiolduğuilerisürülür.Ayrıcarüşvetvekayırmayüzündenkånûnıkadîmdensapıldığı,devletintemeldayanaklarıolanikiocağın(kultaifesivetimarlılar)bozulmasıylacephelerdebaşarısızlıklarınmeydanageldiğiifadeedilir.Bozulanenönemlimakamlarınbaşındaisevezîriâzamlıkgelir.Eskidenherkesvezîriâzamdankorkarkenşimdiaksivâkidir,dolayısıylaperişanlığınbirsebebide idarecilerinvezîriâzamınemirlerinidinlememelerivehalkazulmetmeleridir.Sonuçta lâyihayazarıbütünbozukluklarıiyibirvezîriâzamınbulunmayışınabağlar.Busebeplepadişahın,atalarınınzamanındaolduğugibidoğruyolugözetenbiridarecibulupvezîriâzamtayinetmesişarttır.Kapıağalığıvesaraydüzenidebozulmuştur.EskidenEnderun’dahizmetetmeküzereyetiştirileniçoğlanlarıdevşirmevekul cinsindenseçilirkenşimdiçoğuİstanbul’unşehiroğlanları,Türk,Kürt,ErmeniveÇingeneoğullarındandır.Eserinzeylindemüellifdinvedevletişleriyleilgilişuyedisoruyuortayakoyar:1. Askerîbaşarıeldeedilemeyişininsebeplerinelerdir;hükümdarınsefereçıkmamasıbundaetkilimidir?2.Ordununbaşarısızlığındakapıkulusayısınınartmasınınrolüvarmıdır?3.Yeniçerilerinarasınakarışanecnebiticaretvezanaaterbabındanzaferbeklenebilirmi?4.Dirliklerineskikanunlaraaykırıbiçimdegelişigüzeldağıtılmasınınsebebinedir?5.Kultaifesinin


