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Ebu'l-Vefa' Bağdadi'nin kurduğu tarikata mensup kalmıştır. Babai' sözcugu
nün, XVI. yüzyılda dini bir anlamdan çok, siyasi ·bir an~am ta§ıdığını Vıırgula" 
yarak, yazar isyanın siyasi boyutları üzerinde durmuştur .. Türkmenlerin'. ken. 
dilerinden uz.ıı,kla:§mı§ ve k;ü.ltür açısından Iranlıla§mı§. olan Selçuklu de:vletinin 
yönetimine_ ~r§ı :isyan ~tti~d!'lri gibi, Baba llyas'ın bizzat .tahta_ geçmeyi: aniaç~ 
ladığı görüJ,tnekt~dir_. _Y;:ı,;ı;a.rın Y9X.!ln,ıuna_göre:göçebe .ile.kentlLv..e saray .. görev~ 
liler_i a:rasındaki s::ışy!J.l ~çatı§m,a, .isya.nın. esas. nedeni sayılgıalıdır. Ba:bai hareke. 
tinin dini boyutu; _Ba.ba nyas'ın _ve Ba_ba İshak'ın. ya§adıkları dönenıde .. ikinci 
planda kalmı§tır. 

Ancak isyaniii bastırılmasından sonra hareketin ·dini ya,nları · ağiTiık kazan
ınağa ba§lamıştır. Gerçi Baba ±iyas'ın ·halifesi Emirci Sultaıi, büyük· biİ' ihti
malle isyan siras"ında hayatinı kaybetmi§tir. Aynı §ekilde, ·Baba nyas'İn.beş og:
lundan ancak Mtihlis Pa§a, Malya sava§ıriı izleyen taklbal: ve katllii.nidim kur
tulabilmi§tir. Bununla birlikte, isyan sırasında faal bir rol oynamayaıi, fakafBa
bailere yakın §eylıler, hareketin .dini ve kültür-el'-plandaki devimiını sağlayabil
mi§lerdir; .Hacı :Bekta§. ve Şeyh Edebalı'nın bu yöndeki faaliyetleri, ba§ta'·Fuat 

-Köprülü olmak üzere çe§itli · araştımıacılar -tarafından- daha önce vurgulaİllnı§
tır .. Mulılis. Pasa:. ve Emirci. Sultan'ın 'Rum- Ab dalları' denilen- çevreyi· oluŞti.ir
maktaki rolleri ise, .. bu -bağlamdaki bilgilerimizi zengiılleştirmektedir: .. 

Sonuç olarak b-u kısa ve raiıat okunan kitap, Anadolu'iı~ XIII-X'v:. y~
yıllardaki kültÜr. tarilılıle. yeni katkılarda imlun~uştur. f>"ek çok ok~-~~-. eline 
geÇmesi umulmaktadır: Alicik yayİnevi, .ileride yapılacak yeni baskılarda bazı 
rahatsız edici <İizgi yaİıiışlarını ~e ftaı:i.ıtrria• İ:ı6lüm~deki aksakİıkla~ı ~utlaka 
gidermelidir. 

Suraiya Faroqhi 

Anton . ( Cori:ıelius) 'Schaendlinger, Die·. Feldzugstagebücher des erste1ı ' und 
zweiteıı ı.ıngarischen _Feldzugs: Su!eyman.I. (Kanuni .Süleyma::n~ın birinci -ve 

·ikinci Macar Seferleri harp .günlükleri), Wien :l978; 138 (Giri§, Almanca- ter
cüme, BibJiyografya,. Dizin) + 64 . (tıpkı-basım) sahife, Wiener Zeitschrijt 
jiir die Kunde des Morgenlandes'iıı 8.-Ek yayını.' 

Viyana üniversitesi Doğu-bilimleri Enstitüsü (Institut für Orientaüstik) 
öğretim üyelerinden, kıymetli bilim adamı ve . Osmanlı Tarihi araştırıcısı olan 
yazar, eserinin Giri§ kısmıi:ıda· da belirttiği gibi, bu yayın, Viyana Milli Ki
taplığı'nın Doğu Yazmaları Bölümüinde bulunan «MitnşeıÜ ve bazı vekayi-i 
Sultan Sii!eirrıian Han>> · (Gus'tav Flügel, D1e arabisclienı persisc7ıen; türkisehen 
Handsclıriften der k.u.k. Hojbibliotlıek zu· Wie?ı, Georg ·oırfis Ve~lag;' Hil-

. deslieim, New 'York 1977, Wien 1865 baskısının fotomekaiıik yeni yayını; I, 
293, nr. 327)'nin içerisindeki Kanuni Süleyman'ın 1521 Belgrad ve 1526 Mohaç 
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seferleri'ne ait iki kısmın ilk ele,ştirili yayınını ve Almanca çevirisini kapsa
maktadır. Yazma 16. yüzyılda meydana getirilmi§ olup, adı geçen hükümdarın 
altı seferinin daha günlüğünü · ve menzil-namesini, Türkçe, Farsça, Arapça 
resmi yazıları ihtiva etmektedir. Bunun bir büyük eserin bii küçük parçası 
olduğu ;;ıanılmaktadır. Bu türden ba,şka yazmanın varılığının ,şimdiye kadar 
bilinmemesi, Schaendlinger'e tek yazma, yani .Viyana. yazması üzerinde ça
lı,şma kolaylığını sağlamı,ştır. Bununla beraber, bu eserin, Feridun Ahmed 
Bey'in Münşeiitil's-selcitin'i ile yakın bir benzerliği olduğiınu vurgulayan yazar, 
bu son eserin yazmaları üzerinde Kurt Rolter ( «Stıtdien zu Feridün AJ:ımed's 
Mün,şe'at es-seHitin», Mitteilungen des Österreichischen Instituts für Geschichts
forschung, 14.Ek cilt, Innsburg 1939)'in çalı,şni.asının da bu alanda yegane ara,ş
tırma olma.kla birlikte, yalnız Avrupa'da bulunan nüshalara dayandığını, bu 
itibarla Müiı§eat yazmaları sorununun henüz çözümlenmemi§ olduğunu ifade 
-etmektedir. 

Giri..~'te Viyana yazmasının özelliklerine, tarihi değerine, muhteviyatına 

vaktiyle Hammer (Geschichte des Osmanisehen Reiches, Pest 1827-1835, IX, 
197-200)'in değindiği, Behrnauer, Thury ve Tauer taraflarından kısmen kulla
İııldıkları, ,bununla beraber zamanımızdaki osmanli tarihçilerinin bu günlüklere 
pek itibar etmedikleri, bunun nedenini de muhtemelen yazmanın kolay eri§i
lir olmaması veya dilinin sadeliğinden dolayı bir kenara itilmesi te,şkil et
tiği görü,şlerine d~ yer verilmektedir: Yalnız Franz Babinger (Die Gesclıichts
schreiber der Osmanen und ihre Werke, Leipzig 1927, s. 77; Türkçe çeviri: 
Co,şkun üçok, Osmanlı Tarih yaza~ları ve eserler·i, ·Ankara 1982, s. 86) bu 
günİüklerin ·önemine değinmi§, bunların bilimsel· bir ,şekilde yayuilanmasını 
istemi§tir. Prof. Schaendlinger bu isteğe ,şimdi kısmen cevap vermektedir. 

Osmanlı seferleri sırasında takip edilen yollar kadar, bu esnada cereyan 
eden olaylar, seferlere ili§kin alınan tedbirler, yapılan tayinler de öneınlidir. 

Bu tür bilgileri Mühimme veya Ruüs gibi defterlerden -bunlar eğer bir sefer sı
rasında tutulmu,şlarsa- çıkartmak ve öğrenmek mümkündür. Ayrıca İstanbul'da 
Ba,şbakanlık Ar,şivi'ndeki bir kısım defterlerden (Kamil Kepeci tasnifi, nr. 1764 
ve benzerleri) ·seferler sırasında sapılan masraflara veya alınan hediyelere ait 
muhasebe kayıtlarından bir kısım .tayinler, elçi veya heyet kabulleri, -ba,şa.rıla

rından dolayı bazı emirlere verilen iliSanlar hakkında ·bilgi sahibi olunabil
mektedir. Ar,şiv kaynakları dı,şında_da sefer günlüklerine devrinin yazarlarının 
eserlerinde rastlanmaktadır. Bununla beraber;, Kanuni Süleyman devrinin. ilk 
seferleri hakkında ar,şiv defterleri bize cömert davranmazlar, muhtemelen ka
yıptırlar. Bu itibarla Schaerıd1;zıger'in _yayınladığı_ metinler büyük bir bo,şluğu 
dolduracak mahiyettedir. ~onak mahalleriJ;ıin büyük bir çoğunluğunun nereleri 
olduğu, bugünkü ıisiınleri tesbit edilebilmi§tir .. Günlükte geçen _ ,şalıısların da 
tanımlanmasına çalı,şılmı§tır. Li\.kin bu hususta zorlamaya lüzum yoktur. Sul
tan'ın Budin.'den Varadin'e gidi§i sırasında, iki gün önce vefat eden Yeniçeri 
Ağası Şüca Ağa yerine, saraydan Ça,şnıgir-ba,şı olara.k_ çıkan; daha soı;ıra Ka
pucı-ba,şı olan Mehmed Ağa getirildiğinden bahs olunurken, bu zat için Sicill-i 
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Osmani'de Kara Ahmed Paşa'ya bakılması tavsiyesinde bulunulması( (s. 93 ve 
61) yersizdir. Bu iki şahıs ayrı ayrı kimselerdir. 

Prof. Schaendlinger'in aynı yazmanın diğer günlüklerini de böyle titiz bir 
~ekilde yayınlamasını bekİemek, bu hususta sabırsızlanmak, fazla bir istekte bu
lunmak olmayacaktır, sanırız. 

Nejat Göyünç 

Suraiya Faroqhi, Der Bektasclıi-Orden in Anatolien, vom spiiten fünfzelınten 
Jalırhundert bis 1826 (Anadolu'da Bektaşi tarikatı, onbeşinci yüzyıl sonlarmdan 
1826'ya kadar), Wien 1981, Wiener Zeitsclırift fiir die Kunde des Morgenlandes'-
in II. Ek cildi, VIII + 192 sahife, 5 harita. • 

Son yıllarda biribiri ardına yayınladığı, her biri diğerinden ilginç araştır
malarla dikkati çeken Suraiya Faroqhi'nin bu yeni eseri, şimdiye kadar bazan 
dini tarilı, bazan sanat tarilli ·bakımından ele alman, Bektaşi tarikatı konusunu, 
öncekilerden farklı biçimde ele alan bir incelemedir. Gaye, bu tarikatın bütün 
bir cemiyet hayatı içerisindeki rolünü, onun ·bir parçası olarak belirtmektir. 
Bunun için de çalışmada tarikata ait tekkelerin coğrafi dağılımı, bunların te
ker teker iktisadi varlık ve durumları, şeyhler ile merkezi idare. arasındaki 
münasebetler, İl. Malımud zamanında- tarikatın vaziyeti meselelerine ağırlık ve
rilmiştir. Yazar, bu alanda da şimdiye kadar pek az önçalışma yapıldığını, 

kaynaklarm da pek kısır olduğunu belirterek, daha ziyade başka tarikatler ve 
i5. ve i6. yüzyıllarda zaviyelerin . genel işlevi hakkında yapılan tetkl.lqerden 
faydalanmak zorunda kalmdığını da ilave etmektedir. Zamanlamanın tayinin
de de 15. yüzyılın son çeyreğinden öncesi dönemde vekayinamelerde ve menakıb
namelerde konuya ilişkin, dağınık bilgilerin tarikatlarm ve bunlara ait _zavi
yelerin teşkilatı ve gelişmesi hak.kı.ı:icıa_· çok az .bilgi vermesi, II. Mahmud· zama
nmda Bektaşi tarikatı'nın ve tekkelerlııin kapatılması üzerine, kıı:ıa bir süre 
sonra -bunlar yeniden açılmışiarsa da, toplum içerisindeki durümlarmm ve 
siyasi tesirlerinin çok değişmesi· rol oynamışhr. Faroqhi bu nedenle 1826'dan 
önceki devre Bektaşi tarikatının klasik. devri demektedir. 

Yukarıdaki çerçeve içerisinde Suraiya Fa:roqhi· dört ana bölÜmde Bektaşi 
tekkelerinin coğrafi yayılmasını, bunların iktisadi ·birim ola!'ak· durumlarını, 
toplumla ilişkilerini, tekkelerin kaldırılmasını inceleraektedir. · Kullandıği arşiv 
kayıtlan son derecede zengindir, yalııız İstanbul ve Ankara'da ·bulunan Mü
himme, Ahkam, Tapu Tahrir, _ Maliyeden Müdevver, · Kepeci tasnifi defterleri 
gibi toplulukları değil, buralarda bulunan ayrı tasniflere ait pek çok münferit 
belgeleri, Antalya Müzesi'nde bulunan Kadı Sicilleri'ni, Hacı Bektaş Müzesi'
ndeki bazı belgeleri, bir kısım yazmaları da incelemiş, pek çok konuya uzak
yakın ilişkisi bulunan kitap ve makaleyi de tetkike fırsat bulmuştur. 




