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KÝTÂB-ý MÜSTETÂB

– —KLYAÞTORNIY, Sergey Grigoreviç
(1928-2014)

Rusþarkiyatçýsý,
Türkolog.

˜ ™

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.

ÿMeh met Öz

– —KİTÂBÜ’t-TEZKİRE

(bk. TEZKİRETÜ’l-KURTUBÎ).
˜ ™

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
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– —KOCA MEHMED PAÞA CAMÝÝ
ve KÜLLÝYESÝ

Çorum’unOsmancýkilçesinde
XV.yüzyýlýnortalarýnadoðru

inþaedilenkülliye.
˜ ™

OsmancıkKalesi’nineteğindeGüneymahallesininKayadibimevkiindedir.Ca mi,imaret,hamamvebedestendenmeydanagelenkülliyeninimaretvebedestenigünümüzeulaşmamıştır.İmaretCamiiadıyladaanılanyapının,cümlekapısınınüzerindeyeralanikiparçalıArapçakitâbe
sin de 834 (143031)yılındaVezîriâzamKo caMehmedPaşatarafındaninşaettirildiğibelirtilmektedir.842 (143839)ve843 

(143940)tarihlivakfiyelerindenanlaşıldığıüzerebuyapılarınbânisiHıdırDânişmendoğluMehmedNizâmeddinPaşa’dır.HayatınadairayrıntılıbiraraştırmayapmışolanHüseyinHüsâmeddinBey’intesbitlerinegörekendisiI.MehmedAmasya’daikenAnadolubeylerbeyiolmuş,II.Muraddöneminde832 (1429)yılındavezîriâzamlıkmertebesineyükseltilmiştir.KocaMehmedPaşamemleketiolanOsmancık’ta
843yılınınZilkadeayında(Ni san 1440)vefatetmiştir.Caminindoğusundaolduğubilinenmezarıkaybolmuştur(Köseoğlu,
sy.1[1938],s.9).Rebîülâhir1082 (Ağus tos 1671)tarihlibirbelgecamininkubbe,mihrapveduvarlarınınçatlaması,soncemaatrevakıkubbelerininyıkılmasıüzerineaynıtarihtetamiredildiğiniortayakoyar.Rebîülevvel
1133 (Ocak 1721)tarihlibirfermandadacamivehamamıntamirininbutarihtetamamlandığıbelirtilir.Minaresiylesoncemaatrevakı1943yılıdepremindeyıkılmış,1968’decamiyeyenibirminareyapılmıştır.20062007yıllarındaVakıflarBölgeMüdürlüğütarafındangerçekleştiri

to pis treh tıs ya çe let niy (Almatı1992,T.I.
Sultanovilebirlikte;eserTürkçe’yedeçev-
rilmiştir:Kazakistan:TürkünÜçBinYılı, 
trc.T.I.Sultanov,İstanbul2003); Step nie 

im pe rii Ev ra zii (Avrasya’dabozkırimpa-
ratorluğu) (Petersburg1994,D.G.Savinov
ilebirlikte); Vos toç niy Turkesta n gla za-
mi russ kih pu teşestven ni kov (vtoraya
polovinaXIXv.) (Russeyyahlarıngözüyle
DoğuTürkistan[XIX.yüzyılınikinciyarısı]) 
(Almatı1998,A.A.Kolesnikovilebirlik-

te); Go su dars tva i na ro dı Ev ra ziyskih 
ste pey (Avrasyasteplerindedevletlerve
halklar) (Petersburg2000,T.I.Sultanovile
birlikte,eserAlmanca’yaçevrilmiştir:Staa-

tenundVölkerindenSteppenEurasiens, 
Berlin2006); İsto ri ya Tsen tral noy Azii 
i pam yat ni ki ru ni çes ko go pis ma (Orta
Asyatarihiverunikyazılımetinler) (Pe-
tersburg2003); Cus to mary Law in the 

An ci ent Tur kic Sta tes of Cen tral Asia: 
the Le gal Do cu ments and Prac ti cal Re-
gu la ti ons Cen tral Asi an (Kansas2004); 
Pam yat ni ki drev net yurk skoy pis men-

nos ti i et no kul tur na ya Tsen tral noy 
Azii (eskiTürkçeyazılımetinlerveOrta
Asya’nınetnokültürü) (Petersburg2006); 
Old Tur kic Ru nic Texts and His to ry of 
the Eu ra si an Step pe (Bükreş2008); Go-

su dars tva i na ro dı Ev ra ziys kih ste pey: 
ot drev nos ti k No vo mu vre me ni (İlk-
çağ’lardangünümüzeAvrasya’dadevletler
vehalklar) (Petersburg2009,T.I.Sultanov
ilebirlikte); Do ro ga Stra bo na kak çast 
Ve li ko go Şel ko vo go pu ti (Strabon’un
seyahatininbüyükİpekyolubölümü) (Pe-
tersburg2009,Ş.Mustafaevilebirlikte); 
Ru ni çes kie pam yat ni ki Uy gurs ko go 
ka ga na ta i is to ri ya ev ra ziys kih ste pey 
(Uygurkağanlığınınrunikyazılımirasıve
Avrasyabozkırtarihi) (Petersburg2010). BueserlerinyanısıraSo vets ka ya Tur-
ko lo gi ya, Tur ko lo gi çesc kiy Sbor nik, 
Na ro dı Azii i Af ri ka, Prob le mi vos toko-
ve de ni ya, Vop ro sy is to rii, Al ta icagibi
der gi ler de 300civarındamakalesiyayımlanmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:S.D.Miliband,Biobibliografiçeskiyslovarote
çestvennıhvostokovedov,Mosk va 1995, II, 560; M.S.Fomkin,“O60letiiS.G.Klyaştornogo”, 
SovetskayaTurkologiya,sy. 3, Ba kü 1988, s. 
132133; İlmiraRagibova,“S.G.Klyaştornıy’ın
HayatıveİlmiÇalışmalarınaDair(1951-2003)”, 
ManasÜniversitesiSosyalBilimlerDergisi,VI/ 
11, Biş kek 2004, s. 175188; A.K.Kamalov,“Ret
senziyanakniguS.G.KlyaştornogoRuniçeskie
pamyatnikiuygurskogokaganataiistoriyaev
raziyskihstepey”,IzvestiyaNatsionalnoyAka
demiiNaukRespublikiKazahstan,sy. 1, Al ma tı 
2012, s. 154156.

ÿİs ma il Tür koğ lu

buledildi.19861996yıllarındaKazakistanİlimlerAkademisiUygurAraştırmalarıEnstitüsü’ndeseminervedersvererekenstitükadrolarınınyetiştirilmesinehizmetetti.SovyetlerBirliğidönemindeTürktarihihakkındaçalışanpekçokakademisyeninilmîdanışmanlığınıyaptıveülkedeTürkoloji’ningelişmesinebüyükyardımlarıoldu.DüzenlibiçimdeTürkolojikonferanslarıtertipetti.Altıciltlikİs to ri ya Ta tar 
(Kazan2002), Ta ta ri ca At la sı (Moskova
2005), Volj ska ya Bulga ri ya i Ve li ka ya 
Step (VolgaBulgaryasıvebüyükbozkır) 
(Kazan2006)gibiönemlieserlerinhazırlanmasıprojelerindegörevaldı.Bazıkitaplarıneditörlüğünüyaptı(Arhivniema
terialiomongolskihityurskihnarodah
vakademiçeskihsobraniyahRossii[Rus
akademikkoleksiyonlarındaMoğolveTürk
topluluklarıhakkındaarşivbelgeleri]) (Pe-
tersburg2000); Ros si ya i tyurskiy mir 

(RusyaveTürkdünyası) (Moskova2002); 
İs to ri ya Vos to ka (Doğutarihi) (I-II,Mos-
kova2009).Sergey21Eylül2014’tePetersburg’daöldü.EsasuzmanlıkalanırunikTürkyazıtlarıveerkendönemOrtaAsyaTürktarihiolanKlyaştorniy,Rusya’daTürktarihi,TürkdiliveedebiyatıüzerineheryıldüzenlibiçimdeneşredilmekteolanTyur ko lo gi çes-
kiy Sbor nik’in (Türkolojiderlemeleri)ba zısayılarınınredaktörlüğünüyapmıştır:
Tyur ko lo gi çes kiy sbor nik 2001: Zo lo ta-
ya Or da i ee nas le die (AltınOrdaveizle-
ri) (Petersburg2002); Tyur ko lo gi çes kiy 
sbor nik 2003-2004: Tyurs ki na ro di v 
drev nos ti i sred ne ve ko ve (İlkveOrta-
çağ’daTürkhalkları) (Petersburg2005); 
Tyur ko lo gi çes kiy sbor nik 2007-2008: 
is to ri ya i kul tu ra tyurs kih na ro dov Ros-

sii i sop re del nıh stran (Türkolojiarma-
ğanı2007-2008:Rusyavesınırdaşülke-
lerdekiTürkhalklarınıntarihvekültürü) 
(Petersburg2008).

Eserleri. Drev net yurs kie ru ni çeski 

pam yat ni ki kak is toç nik po is to rii Sred-

ney Azii (Moskova1964); Kazahstan . Le-

Sergey

Grigoreviç

Klyaştorniy

Koca Mehmed Paşa Camii’nin planı


