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Sosyal Bilimler içinde Tarih yeni belgeler. kaynaklar ve bilgiler
bulundck ça yenilenen bir konuma sahiptir. Yani. zaman içinde tarihi bilgi ve
kanaatleriri dcg işeb i lccegi her zaman mümkün olan bir husustur. Tarihi
araştumalar içinde ise metin renkidi ve neşri için en nankör ç alışmadır denilse
yeridir. l ira böyle bir araştırm ada hem eserin saglarn bir metninin verilmesi,
hem de bu eserin kaynak ları ve tesirlerinin belirlenmesi sö:ı konusudur. Birçok
y azması bulunan, fakaı müdl if h attı bulunmayan eserlerin neşri daha da zordur.
Zira önce müelhfln kaleminden çıkm ış nüs lıaya en yakın metnin tesbiti, bunun
için de mevcut y azmaların çok ince bir karşıl aştırılmasının yapılması
ge rekmek tedir. Müellifin kaleminden çıkm ış veya dü nyada tck y azması bulunan
( unique ) eserler için bu kiJ. lfct söz konusu degildir. Günümüze tek nüshas!
ulaşmış, fakat okunmas ı güç yazmalar için de, sağlam bir metnin tesbiti için. bu
nashanın dayandıgı bir başka kaynak veya bu nüsbadan yararlamlarak yazı lm ış
bir s aşka eser yardımc ı olabilmektedir.
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Kan unlıames i'ndc (Istanbul 199.f) bu yol izlenm i ş, eserin günümüze intikal
etmiş olan köni bir yazmas ın ı n okunamayen kelimeleri için s ık sık Hezarte n
Hüseyin Efendi ' nin Telhisii'l-bi.van ii Kavanin-; Al-; Osman ad lı eserine
müracaat edilmişti .
Ancak bizim burada söz konusu edece ğ imiz husus E,\ y ubi efendi
Ka n uıındmesi ' nin metni degildir. Söz konusu ça lı şmamııda escrc adın ın
verildiği Eyyubi Efendi 'n in kimligi vc hay aıı hakk ınd a hiç bir bilgi
cd in ilmed i ği : mechul mGcllitin, dibilcC'S inin bile bui urırnadığ ı eserinin hiç bir
yerinde kendisinden imaen bile söz et m emiş ol mas ının, bizi, burada bul unm ası
muhtemel kırinn bilgilerden de mahrum bıraktığı; bilinen veya ulaşrlabilcn
yegane nüshasmm istanbul Üniversitesi ~erk ez Kütijphanesi. TY, tır. 734't e
bulunan E»ubi Ef endi Kanumıame:ri'nin Osmanlı saray, devlet, askeri ve mali
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ilgili bilgilet verdilinden bWcd i lm i ş, aynca buine ile ilıili
bölümfin M.Belm, Ahm ed Ras im, Omer Lütfi Barkan wafı ndan
dejerlendirildiline letnU edilm işti (bk. Giriş).
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teık ilit ıyla

alma ihtiyacı duydulumuz husus E}}-wbi
E/c'fdi Kanwılki"MQfnin kaynatı meselesidir. Adı Seçen ç al lSma.mızda bu
kL"\urın1ınenin başlıca kaynatmın Hazm cn Hiiseyin Efendi ıarafı..'1darı telif
ed ilen Telılisü 'l-Nydflji Kaı'anifl - j AI·i Os"'an oldutu ifade edi lmişti (1.16).
Gerçekten , yepılan k&ııı1aftın lmalardan bu ilei eserin çok yakın bit benzerlik
içinde oldutu tesbit edi lm iş ve yukarıdaki kanaate varılm ıştı. Ancak, her iki
eser, Ilıellilde TelhiJii 'l.JwyJfI dıerindek i mutealcip çallSmalanmız, uman
içinde bu kanaatimizin delişmes ine yol açmıştır. Bunun başlıca sebebi., Eyyubt
E/ eNli Kafll"ıııa"' esfnin 1071 (1660-1661) yılı butçcsini yetmi ş olmasıdır.
Tellıisü 'l-bc)'ıin 'lo ıc:lif tarihi ise 169Z'dit. Bu durumda Eyyubi Efendi' nin,
eserini yazarken. ıc: l if tarihinden 30 yıl kadar sonra derlenm iş bir kanunnAmeyi
kullanmıs olması oldukça ıayı fb it ihtimaldit. K aldı ki, TelJıisü 'f.~yan. E»'Ubi
Ef eNli Kanunnamesl'ne göre çek mufassaldır ve bu ikinc isinin metni TeIJı/Sü 'I
beyan 'ın farklı yer lerinde ide"li serpiŞ firilm iş haldedir.
Bizim burada

ıd.nr eıe

Her ild eser ınısırıdalr:i pa.ralclliiin iz ah ı, ya Hezarfen Hüseyin
Efendi'nin E)'YIlbi Ef efldi kanımnd"'e",i'ni kaynak olarak kullandt'ı veya iki
mQeıı i fin oııalc bir kaynakıan istitlde cınli şek linde yap ılabi l ir, ŞayCl Hüseyin
Efendi kaynak olarak Eyyu bi Ef efldi Kafllıflfldm e:s; 'ni kuııanın ışu, ondaki
eksiklik ve boşluldan bir başka eserden yararlanaru doldurmuş olmalıdır.
Ancak bu kanaat dotru ise, çalışmamınn 19, sayfasında gösteri len Ey)Nbl
Ef efldi KafllınnılMoi'ndeki fazl alıldan:ı da açıklanması ıetekrndned.ir. Yok e' er
Hüseyin Efendi ona da kaynaklık eden bir başka kanunnimeyi kullunmıJ5a, bu
eksiklikleri yine başka eserıerte wnamlanuş ol..nalıdır.

Bullsa, eserler ı1.ıerindelei çalı,malarım lZ sırasında EY)'I" i
Ef endi KaflWlflanıai'nin, ka)lIak olaralıı: kullandı'ı Te1Jıisü ·l.bef)'dn 'w istifade
edilerek yazılmış olmasının uuk bir ihtimal dahilinde bu.lndutu. iki esen
aruındaki paralellilin ise. ya Hezarfen Hüseyin Efcndrnin EY)'Ubt EfeııJi
KafluflM"'f'i'ni kaynak olarak kullandı ,ı veya ber iki c:sc:rin ortak bir
ka)T.qının bulundulu JCklinde izah edilebileceği, devam edea araştumalanmlZ
sonunda bellei bu hususun da 'ydınlıia kavuşa tnlc:c:eli Qmidinde oldulumuıu
belirtmek isterim.
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of EJ)·",bi E/end;

Iıı tlıc introJucıio#ı of "'.V ""fll publication 0/ '"Y DliqM copy oftJıe .taranraıoıe

of E}".bi Efendi I Jllid tnaı E»14b; E./e'fdi tfUlifllY wed Te/Jıis", 'I-beyaıı fi
Ka WUl ilı -i AL.; Os"'an 011 his .J"0lıI'n!. HoWC\'e' ıııy rr«nt s1lld}' illdicated ılıat ılıe
cas.e l"'ıs 011 tlıc COIIlJ'"ary, I ",ru/entaM that Tlı' KanWlnalııı' of En w l \OLU ıhe
sourcı' of Tefhisu '1-MyaJı or at teeu tlıoı' tıo'O lO'OI"b wed the sanıe wı.bıoın'

so",rce.

