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Kalus, Bibliographie des publications en' langue française sur Atatürk et son 
epoque, s. 297-320. 

Kapağı üzerinde Atatürk'ün eli ile çizilmiş bir--'-portresinin bulunduğu. ki
tapta ayrıca 1921 yılında Atatürk ile Henry Franklin-Bouillon'un birlikte çekil
mi§ bir fotoğrafı mevcuttur.: 

İki ülkenin ilim adamları arasmda oluşan anlayış ve _işbirliği neticesi orta~a 
konan, Türkiye ile Fransa arasındaki uzun lli§kiler ta!'ihinin kısa fakat önemli 
bir devresini daha-iyi tanıtmaya şüphesiz katkıda .bulunacak bu kıymetli eserin 
yeni çalışmalara örnek olacağı, bir· hayli de yankı, hatta eleştiriler uyandıracağı 
tahmin edilmektedir. 

Adnan Şi§man 

Der Löwe von Temeschwar. Erinnerungen an Ga'fer Pa.sc}ıa den Alteren, 
aufgezeichnet von seinem Siegelbewahrer .'Ali (Temeşvar arslanı. Koca Cafer 
Paşa hakkında Mühürdarı Ali'nin hatıraları), giriş,· tercüme ve açıklamalar: 
Richard F. Kreutel, çalışma yardımcısı: Karl T.eply, Styria Yaymevi, Graz, 
Wien, Köln 1981, 296 sahife ve ı harita ( Osmani.sche Gesch-ichtsschreiber lO). 

Kısa bir süre önce vefat eden Richard .. F. Kreutel, yıllardan beri bir dizi 
Türkçe tarih eserlerinin Almanca çevirilerini giri§ ve· .açıklayıcı. bilgiler ekleye
rek, yaymlamakta olan, Tarihçilik ile Diplomatlık mesleltlerini bir arada yü
rüten nadir bilim adamlarmdan birisidir. Bu ·defa yaymİadıği Der Lö~e von Te
meschwar, aslı, yani Türkçe .tek yazma nüshası (unicum) Macar llimler Aka
demisi Doğu Külliyatı arasmda Török F. -~O nınnarada kayıtlı olan 193 varaklık 
Tarih-i Vak'a-name-i Ga'fer Paşa'nın bir giriş ve açıklayıcı · bilgiler ilave 
edilmiş Almanca tercümesidir. 

Temeşvar'lı Ali eserin yazarıdır. Kendisi, Osmanlı-Habsburg hududund_a 
bizzat yaşadığı harp hatıralarıı;ıı ve Koca Cafer Paşa'nın kahrarnanlıklarmı an
latmak gayesini güttüğünc;len, eser .. 1688.'de -Cafer Paşa'nın Temeşvar valiliğine 
getirilişinden 1697'de Zenta'çla -şehadetine kadarkj. olayları kapsamakta, bu
nunla beraber anlatı.rn sırasında daha önceki ve .sonraW. Qazı v:akalara da yer 
verilmektedir. Ali, Cafer Paşa'nın m:iihürdarı olarak daima yanmda bulunmuş, 
bir çok olaylarm görgü tanığı olınuştur. . -

Koca Cafer Paşa, Kreutel'in bir ·kisım · tarihi' eserlerdeki ve Mehmed Sü
reyya'nın Sicill-i Osmani'de verdiği· bilgilere'. ve Ali'nirıkilere dayanarak yaptığı 
karşılaştırmalı açıklamalara göre (s. 13"14) 1630-1640 arasında-. doğmuş olma
lİdır. Arnavut asıllıdır. Sarayda iç-oğlanı olarak terbiye edilrni§tir. Aralık 

1682'de Kars sancakbeyi, sonra Erzurum, .van (25 Mayıs 1684), Sivas (1685) 
beylerbeyililtlerine getirilmiş; 1686' ilkbaharında vezfr olmuş,· Anadolu müfet
tişi sıfatı ile eşkıya takibine memur· edilmiştir. 18 Ekim 1686'da Diyarbek.iı;:bey
lerbeyi olmuş, .hemen eyaleti ·askerle-ri He: -birlikte Macaristan Seferi'ne( katıl
mıştır. 1686/1687. kışını Belgrad'ta ·.geÇiren Cafer Paşa, 1687 yazmda Peter.va
radin'de Tuna köprüsü ,muhafazasına. memur edilmiş, aynı· sene ·sonunda veya 
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1688 başlarmda Temeşvai: garnizon kumandanlığına tayin edilmiştir. Eylül 1688;.
Eıqm 1690 arasmda her tarafından çepeçevre kuşatılan Temeşvar'ı ba§arı ile 
savunduktan sonra, Erdel'de bulunan Tököly'yi desteklemek üzere sefere çık-

mıştır (Ekim sonu 1690-0cak 1691) .. Tayin edildiği Bosna valiliğinde 7 Aralık 
1691'e kadar kalmış, bu tarihte Adana beylerbeyi olarak Belgrad muhafızlığma, 
Eltim 1692'de de Halep valisi olarak Belgtad'ta serdarlığa atanmıştır. 1693 ya
zında imparatorun kuvvetleri Belgrad'ı muhasara ettiğinde, Cafer· Paşa başarı 
ile kaleyi savunmuş, bu arada bacağindan da yaralanmıştır ; şöhreti de böyle
likle doruk noktasına çıkmıştır. Kendi adına kardeşi Yusuf Bey'm muhassıl ola
rak idare ettiği Halep'e kısa bir ziyareti müteakip, Eylül-Ekim 1694'te Peter
varadin'in muhasarasma katılmış, ~ kışı yine Belgrad'da geçirmiştir. Kendisi 
yine bu kalenin muhafızıdır. 

Sultan II. Mustafa'nın ilk Avusturya Seferi sırasında, Cafer. Paşa kendi 
başına Tissa nehri üzerindeki Titel kalesini zapt etti. (Yaz 1"695). Aynı senenin 
6 Ekiminde, Aralık 1694'.te azı edildiği Halep valiliğine yeniden atandı. 1696 
Mart-Mayıs aylarını Halep'te geçirdi ise de, aynı sene yazmda padişahm ikinci 
seferine katıldı. 1696 Ağustosu sonunda yeniden Temeşvar muhafızlığma geti
rildi. Ertesi sene de kendisi tarafından tekltf edilen -ve Belgrad'ta harp mecli
sinde kabul edilen plana uygun hareket. sırasında bazı ihmaller yüzünden Zenta 
felaketi vukubuldu; 11 Eylül 1697'de şehid oldu. 

Eserin yazarı Ali 1674'te Temeşvar'da "doğmuş olup Mehmet isimli bir za
imin oğludur. Ha~iran 1688'de Lipova kalesi General Caraffa tarafından alı

nmca, esir düşmüş, babası fidye vererek kurtarmıştır. Babası ile Cafer Paşa 
arasmda eski ):>ir d9stluk bulunuşu, Ali'nin, yetim ve babasının zeametinden 
mahrum kalışı üzt'lrine, :Temeşvar'm yeni. ~uhafızı Paşa tarafından himayesine 
yol açmış, neticede Cafer Paşa'nın mühürdarlığına kadar yükselmiştir. Onun 
Zenta'da şehadeti üzerine, Belgrad Beylerbeyi ve sonraki sadrazam Hazinedar 
Ali Paşa'nın hiZmetine girmiştir. Bir süre sonra Yürük Hasan Paşa'nın ketbu
dalığına getirilmiş, onun Temeşvar beylerbeyiliğine gelişi üzerine, 1708'de teluar 
doğduğu şehre dönmek imkanını bulmuştur. Prens Eugen 13 Ekim 1716'da bu 
kaleyi zapt ettiğinde, Ali orada bulunmamıŞ', 1718 Pasarofça anlaşması ile Te
meşvar kesin olarak Osmanlı idaresine vedl:!- E)tmiştir. 

Ali'nin eserini 1722 de tamamladığı bilirimektedir; Kreutel, onun dibdcedeki 
ve lıatimedeki sözlerinden bu tarihte İstanbul'da bulunduğunu ta.hmih etmek
tedir (s. 15). Bu sıralarda 48 ya§mdadır. Şürde Nakşi malılasını kullanmaktadır. 
İyi bir tahsil görmüş, nüktedan, §ürden h,O§lanan; Kur'an ayetıerini, hadisleri, 
Farsça mısralan rahatlıkla kullanabilen bir zattır (s. 17). 

Kreutel bu münasebetle, XVII. yüzyıldan XVIII. e dönerken Temeşvar hak
kında yerli üç Türk yazarının malumat verdiğini, fakat bunların osmanlı 'kay
naklarından bahs eden müelliflerin meçhulü kaldığının bir hakikat olduğunu 
vurgular. Bunlardan birisi· Ali'den 3-4 Ya§ daha büyük olan Tercüman Osman 
Ağa'dır. ())er Gefangene der Giauren ve Zwisclıen Pasclıas und Generiilen onun 
«Osmanwclıe Gesclıichtssclıreiber>> dizisinde . .IV. ve V. cilt olarak "yayııılanan 
eserleridir). Richard F. Kreutel onların da:. mütercimi ve yayııılayıcısıdır. Ali, 
eserinde alim, şair ve. hattat hemşehrilerinden i,ftiharla bfllıs ederse. de, buııla:r 
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arasmda 1688'de Temeşvar'da bulunmuş olan; Osman Ağa yoktur. Kr.eutel bu
nun da sebebini belirtir: Osman Ağa o taı,:ihte sadece bir sipahi zabitidir, ancak 
1699'da Temeşvar'da beylerbeyinin, maiyyetinde tercüman ve katiptir. Ali de 
bu sıralarda 'J;'emeşv·ar'da. değildir (s. ·16). 

Temeşvar hakkında bilgi verenlerin üçiincüsü. de 1702 civarında doğmuş 

olan İbrahim. Naimed<U.n'dir; Onun Hadikatü,ş-~ülıedd-i Serlıadd adlı eseri Ra
şid'e dayanir; .fakat Te:qıeşvar. hakkında kendisi pek çok ilaveler yapm~ştır. 
1683'te Viyana. mulıasarasmdan ;L744'e kadarki, hudut . olaylaı.:mı ihtiva eder. 

Bartın'lı İbrahim Harndi de Temeşvar'ı tasvir eden, bu kalenin ·kaybına 
«Alı, gitdi Tımışvar elimizden» mısraı ile: tarih' dü§üren bir diğer yazardır. 

·Yazma hakkında;' Janos Repiczky ( Uj Magydr Muzeum; Pest . 1850-51; 
s. 317 vd. d) tarafından bir tanıtma yazısı yazılmıŞ, muhteviyatı tanıtılmı§,' iki 
bölümüniin de Macarca tercümesi: yayınlanmı§ .ise .de,. o. zamandan beri .di.J4ı:ati 
çekmemi§tir. Kreutel'in tercüme . ve açıklamalarını, Karly Teply de Bati- kay
nakları ile mukayeseler yaparak zenginle§tirmi§, böylelikle her iki .ara§tırıcı 
alim Osmanlı. Tarihçiliği'ne büyük bir hizmette bulunmuşlardır. , 

Ali'nin ·eseri rinihasara altındaki Teme§var'da çekilen sİkıntıları, yükselen 
fiatları, hudut boylarındaki kaleler arasındaki miinasebetleri- belirttiği için, 
harp tarilli yaiıında .: sosyal . ve . iktisat tarihi bakıinından. da son derece önemli 
bilgiler sunmaktadır. 

Bu güzel kaynak eserin Türkçe metninin -de yayınlanması, tarih· ara§tırı
cıları. kadar dil ·alimlerinİn de dört gözle gerçekleşinesini bekledikleri bir arzu 
olsa gerektir: Diğer bir temennnse, Richard F. Kreutel'·in · ba§ladığı Osmanische 
Geschichtsschreiber dizisinin, onun ·kaybı ile, duraklamaması, ·devam etmesidir. 
ArkadaŞları onun aziz ruhunu ve hatırasını ancak bu §ekilde yıı.ııatabilecekl-er
dir. 

Nejat Göyiinç 

Euoharisterion: Essays presented to OMELJAN PRİTSAK on his Six
tieth Birthday by his OoZleagues ·and Students (Te§ekkür-nilme. 60. doğum . gü
niinde Omeljan Pritsak~a arkada§ları ve öğrencileri tarafından .sunulan maka
leler). H.ar-vard Ukrainian. Studies, ill/IV (1979-1980); · yayınlayanlar: Thor 
.Sevcenlto ve .Frank .E. Sysyn, yardınicr: Uliana M. Pascznyk, Ukrainian Re
_search Institute, Harvard University, Massachusetts. ·iki kısım, XIV +972 sa
hife. 

'1964 senesinden beri Amerika. Birleşilr.. Devletleri'nde Harvard Üniversite
si'nde bulunan, 1977'den sonra Harvard .Ukrainian Studies'f.yayınlamayan başla" 
.yan ve Igor .Sevcenko ile birlikte yönete:r_ı. ÜiilÜ Türkologlar ve Doğu-bilimcL~rof. 
Omeljan Pritsak'm arkada§lan. Nisan 197.8'de onun: için bir Armağan· Kitabı 
(Festschrift) çıkarmağa·.:karar verirler:. Aynı yılın Ağustos'unda bir' toplantı 
yapılır. 7 Nisan l,97.9'da 60. doğum güniinde Prof. Pritsak'a Armağan Kitabı'nın 
kapak sallifesini ve yazı yollayanlarm listesini ihtiva :eden bir taslak n·üshası 
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