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TARİHİMİZDE SOSYAL Y AŞA YIŞA DAİR BAZI KAYNAKLARA 

BAKI Ş VE MEV A'İDÜ'N - NEF A'İS 

Yard. Doç. Dr. Mehmet ŞEKER 

Tarih bilimi, toplumun geçirdiği devreleri ve içinde toplumun 
oluştuğu sosyal bünyenin gelişmesini inceler. Toplumda birli
ğin sağlanmasında önemli bir rol oynayan unsur, dil ve kültür
dür. Sosyal bünyenin gelişmesinde en önemli unsur ise, taklit 
yolu ile öğrenilip devam ettirilen ve ırsiyetle ilgili olmayan kül
türdür, denebilir. Kültür, en geniş anlamı ile, siyaset hayat VQ 

hukukla ilgili konular, sanat, zanaat, inanç, edebiyat ve diğer 
bilim dallannda ifadesini bulan düşünce hayatının bütün şekil
lerini içine alır. Yani bir yaşama tavrı ve tarzıdır. Bunların tü
mü, azçok birbirleri ile ilgileri olan girift bir bütündür. 

İslam kültür ve medeniyeti, Müslüman milletierin kendi mil
li ve kültürel özelliklerinin Kur'an ve Sünnetin ışığı altında bü
tünleşmesi ile meydana gelmiştir. Müslüman olan milletierin he
men hepsinde İslam Medeniyet ve Kültürü köklü değişiklikler 
yapmıştır. Özellikle Türk Milletinin medeni ve siyasi hayatmda 
büyük değişmelere yol açmıştır. Kurdukları uzun ömürlü devlet
lerle dünya siyasi tarihinde önemli yeri olan Türkler, M.S. IX .. 
Yüzyıldan itibaren kitleler halinde İsh1miyeti kabul etmişler
dir. Türklerin islamı kabulünden sonra, medeni hayatlarında da 
büyük değişmeler olmuştur. Bu değişmelerin ilk örnekleri, ilk 
İslam Türk Devleti olan Karahanlılar (960-1212) devrine aittir. 
Daha sonraki İslam Türk devletlerinden Gazneliler (962-1040) 
ve bütün kolları ile Selçuklar (1040-1308) döneminele gelişen ve 
daha sonra Anadolu'da kurulmuş olan Osmanlı Devletine geçen 
bu kültür, bu yeni devlette taze bir güç bularak devam etmiştir. 

Sosyal bünyesindeki bu değişmeler sonucu Türkler, ünlü 
kültür ve medeniyet merkezleri kurmuşlardır. Şehirlerde topla
narak, cami ve medreselerin çevresinde, kültürel ve sosyal ku
rumlar vücuda getirmişlerdir. 
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Osmanlı Devleti, H. VII/M. XIII. yüzyılın sonlannda kurul
muştur. Devleti vücuda getiren Oğuz Türkleri, Bozokiann Kayı 
kollarından büyük bir boydur. Çevreden katılan halkla kalaba
lık bir aşiret halini alan bu boy, Türk Milletlerinde adet oldu
ğu üzere, Sancağı altında toplandıkları beyleri Osman Gazi'nin 
adını almışlardır. Devletin kuruluşundan sonra da, Osmanlı di
ye anılarak tarihteki rollerini oynamaya başlamışlardır1. 

Bu küçük Osma:ı;ılı beyliği kısa zamanda güçlenip, sınırları
nı genişleterek büyük bir devlet haline gelmiştir. Bu devletin 
XV. yüzyılın ikinci yarısında İslam dünyasının - en güçlü dev
letlerinden biri durumuna ulaştığı görülmektedir. Teknik üstün
lüğe sahip olan Osmanlı Ordusu ile Yavuz Selim, Sa
fevi hükümdan Şah İsmail'i ağır bir şekilde yenerek Osmanlı 
Türkiyesini endişelendiren Şiilik tehlikesini ortadan kaldırmış
tır. Daha sonra da İslam dünyasının en güçlü devleti sayılan 
Memluklere karşı kazanılan zafer, Doğu Anadolunun önemli bir 
bölümü ile Suriye ve Mısır'ı Osmanlı devletine kazandırmıştır. 
Ayrıca Medine ve Mekke gibi mukaddes topraklar da Türk ege
menliğine girmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun sınırları yeni 
elde edileri topraklarla, Kanuni Süleyman devrinde (1520-1566) 
daha da genişlemiştir. Viyana önlerinden Basra Körfezine, Kı
nmdan Habeşistan'a kadar yayılmış ve Kuzey Afrika ülkeleri 
de Türk topraklarına katılmıştır. 

Osmanlı Devletinin askeri ve idari teşkilatı ile, sosyal ve kül
türel kurumlarının Selçuklular ve kısmen de İlhanlllardan gel
mekte olduğu çeşitli tarihçiler tarafından benimsenmiş bir ger
çektir3. Osmanlı Devleti mükemmel bir askeri ve idari kuruluşa 
sahip bulunuyordu. Bu kuruluşun, XVI. yüzyılın modern devlet-

. leri ile eşdeğerde oluşu ve geniş imparatorluğun mükemmel bir 
biçimde yönetHebilmesi için kanunların yapılışı oldukça ilgi 
çekici bir durumdur. XVI. yüzyılın birinci yarısında Anadolu' 
nun nüfusu yaklaşık olarak 4, 5 _ 5 milyonu bulmakta idi. Bunun 
çok büyük çoğunluğunu da Türkler teşkil etmekte idi. 

(1) Bakınız: Tayyib Gökbilgin OsmanlıMüesseseleri Teşkilatı va Medeniyye

ti Ti!xibfue Genel Bakış, İst., 1977, 4 

(2) H. Gazi Yurdaydın, İslam Tarihi Dersleri, 96 

(3) İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatında Metha.l, IX-X. ve 

İlgili bölümlerine balulabilir. Ayni zamanda bakınız: H. GAzi Yurdaydın 

a.g.e. 97 
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Osmanlı Devletiı İslam hukuk anlayışının etkisi altında kal
mıştır. Eğitim ve öğretim kurumlarında da bu paralelde öğrenim 
sürdıürülmüştür. Osmanlılarda ilmi faaliyet ilk devirlerden iti
baren başlamıştır. Özellikle Medreseler, Fatih ve Kanuni zaman
larında tam bir gelişme göstermiş ve kuruluşları da genişlemiş
tir. Bu dönemde yetişen ilim adamları yalnız Türkiye'de değil, 
diğer İslam memleketlerinde de kendilerine değer verilen kim
seler olmuşlardır4• 

XVI. yüzyılın ünlü bilginleri çeşitli bilim dallarında üne ka
vuşmuşlardır. ·osmanlı bilginlerinin biyografilerine ve ilimierin 
sınıfları ile konularına dair yazdığı. eserleri ile tanınan Taş
köprüiiizade CÖI. 1560), «Ahhik-ı Alai» yazarı Kınalızade cöı. 
1581) ve Şeyhü'l - İslam olan Müfessir bilgin Ebu's - Suud Efen
di (Öl. 1571) bu çağın ünlülerindendir. XVI. yüzyılda Tarih ala
nında da ilerlemeler kaydedilmiştir. Kemalpaşazade'nin «Teva
rih-ı Ali Osman»ı, Kanuni devri tarihçilerinden Celalzade Musta
fa, Bostan Çelebi ve Matrakçı Nasuh'un yazdıkları tarihleri de 
yaşadıkları dönemin tarihi olmaları bakımından önemlidirler5

• 

Ayrıca Hoca Sadettin'in «Tacü't-Tevarih})i de bu sınıfa dahil 
edilebilir. 

XVI. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan tarihçi An (1541-
1600) de, bu ortamda yetişen ünlü şahsiyetlerden birisidir. 

«Künhü'l-Ahbar}) adlı ünlü taıihi ile tanınan 'Ali'nin son eseri; 
«Mevaidü'n-Nefais Kavaıdi'l-Mecalis>>idir. 

XVI. yüzyıl Türldyesi, askeri idari ve ilmi alanlarda oldu-, 
ğu kadar hukuki, ekonomik, dış siyaset ve içdüzen yönünden 
ele gelişmiş bir durumda idi. Hukukun yürütme organları ilmi
ye sınıfından yetişiyordu. Halk ile bu sınıf arasında yakın bir 
münasebet vardı. 

Halk, çoğunluğu yerleşik Türklerden ve Türkmen denilen 
göÇebelerden oluşuyordu. Bunlar, Türk-İslam kültürü ile kay
naşmış bir toplum durumundaydı. Çiftlik ve Yaylalar işletme
sini elinde bulunduranlarla, şehir esnafı denilen sanatkar ve 
tüccarlar Osmanlı sınırları içindeki halkın yapısını bize gös-

(4) H. Gazi Yurdaydın a.g.e., 100. 

(5) Ayni Eser, 101 
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terir. Bu grupların çoğurıluğunu Türkler teşkil ediyordu. Bu 
arada, köle, cariye, has gulam ve devşinneler olarak Türk bün
yesine giren gurupların da XVI. yüzyıl yönetiminde etkili ol
dukları görülüyordu6

• 

Edebiyat, mimari, müsiki ve güzel sanatlar alanında veri
len eserler, sosyal kuruluşlardan sayılan camiler, imaretler, has
tahaneler ve kütüphaneler XVI. yüzyıl Türkiyesini, medeni se
viyede doruğa ulaştıran eserlerin verildiği veya sosyal imkan
ların sağlandığı bir çağ durumuna getirmiştir''. 

İşte, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim (1566 - 1574), III. 
Murad (1574 .. 1595) ve III. Mehmed (1595 - 1603) gibi dört pa
dişaha hizmet ederek onların zamanında yaşamış olan 'Ali Mus
tafa (Öl. 1600), yukarıda da belirtiğimiz gibi devrinin ünlü
tarihçilerindendir. Ayrıca, şiir ve neşir halinde irili ufaklı 60'a 
yakın eser bırakan 'Ali, Tasavvuftan Edebiyata, gramerden 
mantığa kadar birçok konuda kalem oyuatabilme yeteneğine 
sahip yazarlarımızdandır. III. Murad'ın isteği üzerine yazdığı 
Adab-ı Muaşeret'e dair olan «Kavaidü'l - Mecalis»ini daha da 
genişletme arzusu ile, sosyal yaşayışı, devrinin adetlerini, ahla
kın~. kurumlarını eleştirdiği, sarayda ve devlet teşkilatlarında- . 
ki bozuklukları dile getirdiği, çeşitli sosyal sınıflarm adetlerin
den ve benzeri konulardan söz ettiği «Mevaidü'n-Nefais fi Ka
vihdi'l - Mecalis» adlı eserini yazmıştır. Bu kitap, sıradan bir 
ahlak risalesi veya görgü kitabı değildir. Kendine has bir üs
lupla, falklordan siyasete kadar toplumun yapısını ilgilendiren, 
yazannın yaşadığı çağın toplum yaşayışım, insanlarının dü
şüncelerini, çeşitli tipleri yer yer ayrıntılara girerek ele alan, 
günlük yaşayışın meselelerini, kısacası toplumun birçok yön~ 
lerini gününün anlayışı içinde, anlatan bir kitaptır. 

Aslında, bunun benzeri eserler, İslam dünyasında; ahlak 
ve adap kitapları veya siyasetname niteliğindeki eserler olarak 
kabul edilmekte ise de, bunlar, çeğunlukla yaşayışı aksettirmek- · 
ten çok, örnek yaşamanın prensiplerini gösterirler. Mükemmel 
bjr insanm yaşayışının nasıl olması gerektiği üzerinde durur
lar. Bir padişah devletini nasıl yönetirse huzur sağlar, adaleti 

(6) Mustafa Akdağ, Türkiyenhı İktisadi ve İçtimai Tarihi, I, 31. 

f7l Bakınız: İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II., 607-646. 
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temin eder, gibi hususlar üzerinde tavsiyelerde bulunurlar8
• 

İslamiyetin doğuşu ile birlikte, Müslüman halkın yaşayışı
nı düzenleyen, sosyal bünyeyi bütünleyen kuralların Hz. Pey
gamber tarafından konulduğu görülür. Sünnet deyimi ile ifade 
edilen bu kurallar, Hz. Peygamber'de ilk örneğini bulan ve 
ilk olarak bi:z.zat kendisinin yaşayarak gösterdiği söz ve dav
ranışlardan meydana gelir . 

. İslam Medeniyetinin gelişınesinde ve sosyal bünyenin olgun
laşmasında rol oynayan en önemli faktör sözlü kültürdür. Ku
laktan kulağa aktarılan bu kültür, ister ayet ve hadis olsun, 
isterse menkibeler ve tarihi hikayeler tarzında anlatılmış bu
lunsun, Müslümanların yaşayışını etkilemiştir. Nefis terbiyesi, 
gönül zenginliği, kuvvetli bir imana sahip olma duygusu belki 
başlangıçta sözlü kültürle sağlanmıştır. 

H II./M. IX. yüzyıldan itibaren yayılan tasavvufi hareket, 
müslümanların s~ğlam bir imana sahip olmalarında çok etki
li olmuştur. Cami dersleri ve tekke kültürü yeni müslüman o
lanların eğitiminde önemli bir yer tutmuştur denebilir. ilk za
hidler ve süfiler safhasından hiçbir eser kalmamış olmakla be
raber, tarikat kitaplarında . zaptedilmiş olan rivayetler ile on
ların İslam sosyal hayatına derin tesirlerini görmek kabHdir0

• 

Eski müslümanlardan devlet yönetimine ve sosyal. yaşayı
şa dair düşüncelerini yazmış olanlar siyasi düşünür olmaktan 
çok, ahlak ve felsefe yazarları olarak ele alınmışlardır. Çünkü; 
islam düşünürleri hükümdarların çalışınaları ile toplumun dav
ranışıarına kuvvetli bir ahlaki zemin hazırlaınadıkça siyaset 
biliminin incelenmesinin mümkün alamıyacağını veya islami 

(8l Siyasetname niteliğindaki eserlerin günümüze kadar gelen örnekleri 

vardır. Karahanlılar devrinde yazılan Yusuf Has Hacib'iri «Kutagu Bilig• 

i bunlardandır fBakınız: Yusuf Has Hadb, Kutadgu Bilig, Reşit Rah

meti Arat çevirisi, Ank., 1974). Nizamü'l-Mülk'ün «Siyasetname»si de 

kayda değer bir örnektir. CNizamü'l- Mülk (1017-1091), Siyasetname, M. 

A. Köymen Farsça neşri, Ank., 1976). 

(9) O'Leary de Lacy, İslam Düşüncesi ve Tarihteki Yeri, (Çev. Hüseyin Ga

zi Yurdaydın ve Yaşar Kutluay, (Ank., 1971) adlı esere Hilmi Ziya 

Ülken'in yazdığı önsöze bakınız; ı. 
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ahlak prensiplerinin yönetim kurallarına etkisinin iyi sonuçlar 
değurabilmesini temin etmeden bir ülkenin başarı ile yöneti
lemeyeceğini düşünmüşlerdir10 . İşte bu anlayışla düşüncelerini 

· yazan islam filozofları11nın eserleri, Osmanlllara kadar ulaşa
rak bir kültür bütünlüğü sağlamışlardır. Ancak, Osmanlı kül
türü, Türk Milletinin bünyesinden intikal ettirdiği unsurlarla, 
kendi varlığını ve şahsiyetini korumuştur. 

Bu düşüncemizin örneğini, Mevaidü'n ~ Nefais'in benzeri 
sayabileceğimiz, ahlak ve siyaset türündaki eserlerin birka
çında görmek mümkündür. ·Bilindiği gibi Kabusname İran ede
biyatındau Türk diline kazandırılmış bir eserdir. Ahlak müna
sebetlerini ve görgü kurallarını gösteren bu eserde, yazarı Key
kavus'un (928 - 1077) zamanının ilim ve adetleri üzerindeki
zengin bilgisi, 44 bölüme ayrılan çeşitli konularında açıkça gö
rülmektedir. Tıp, Nücüm, şiir, musiki dallarından tutunuz da 
44 bölüm içinde 44 ayrı konunun işlenmesi, ahlak, sanat, mua
şeret adabı, siyaset, askerlik ve ticaret gibi, bir toplumun te
mellerini kuran konular üzerinde, baştakilere ve halka kıla

vuzluk etrrıiş olan düşüncelerin canlı bir sergisi olan12 Kabus
name'nin dilJmize iki kez Germiyan Oğulları adına, bir kez de 
II. Murad adına yapılmış üç eski çevirasine rastlanılmaktadır. 
Mercimek Ahmed tarafından Osmanlı sultanı II. Murad adına 
genişletilerek yapılan tercüme, «hem Türk nesrının hem de 
çevirinin güzel bir örneği»13 olarak gösterilmektedir. 

Necmüddin Daye'nin Sivas'da H. 620/M. 1223 yılında ta
mamladığı «Mirsadii'l. - İbad mine'l - Mebde-i He'l - Me'ad» 
adlı eserinin beşinci bölümünün ilk dört faslının, Şeyh oğlu 

Mustafa (1340 - 1410) tarafından Türkçeye çevirisi; <<Kenzü'l -
Kübera ve Mihakku'l- Ulema>>14 adlı ile yapılan eserde, ahlak ve 

(ı o) Harun Han Şirvani, İslamda Siyasi Düşünce ve· İdare 3?-33 . 

(ll) Bu konuda ilk yazanlardan biri İbni Ebi'r-Rabi'dir. CM.IX. Yüzyıll. Daha 

sonra sıra ile; Maverdi (974-1058), Gazali U058-1111l, Ra,vendi Cöl. 1220) 

İbni Teymiye (1263-1328) ve İbni Haldun (1332-1406) gibi düşünürler bu 

konuda çeşitli eserler vermişlerdir. Daha geniş bilgi için Harun Han 

Şirvanl a.g,e. ile Havendi'nin Rahatü's - Südür ve Ayetü's - Sürür adlı 

eserlerine bakılabilir. 

· (12) O. Şaik Gökyay, Kabusname önsözü, İst., 1974, XV. 

( 13) Ayni Eser, XII. 

(14) Prof. Dr. Fuad Köprülü, Edebiyat Araştı:rp.ıalan, Ank., 1966, 275, 372. 
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siyaset soyundan eserlerdendir. ..Padişahlar gidişinde, malikler 
ve ulubeyler dirliğinde, vezirler ve naibler gidişinde, alimler ve 
kadılar ve vaizler halinde» şeklinde dört bölümünün . başlıkları 
verilen bu eser, geniŞletilmiş tercüme niteliği taşrmaktadw5 • 

Çeviri niteliğindaki eserlerden örneklerini verdiklerimizden 
başka, ayni türden sa ya bileceğimiz ve Türkçe olarak yazılan. 
eserler de vardır. Bunlardan ilki olarak, içindeki tarihi, edebi, 
hukuki, estetik ve sosyal değerleriyle söylendikleri çağın ve 
ortamın sosyal hayatından birçok çizgiler taşıdığını bildiğimiz 
Dede Korkut Hikayelere6 ile Kutadgu Bilig gibi ahlak ve adab 
kitaplarına _dikkati çekmek isteriz. Aslında, Türk _ İslam kül-

. türünün bütünlüğü içinde konuya yakın ve uzak olduğuna ba
kılmaksızın üzerinde durduğumuz hususları ele alan, birbiri
ne benzeyen birçok eser adı sayılabilir. 

İslam hukukçularının günlük meseleler hakkında verdik
leri fetvalar ve uygulamaların Osmanlı sosyal hayatının 

tetkiki bakımından çok önemli bir kaynak özelliği arzettiği husu
su üzerinde durula bili-r. Osmanlı kültürünü oluşturan değeıleri ve 
yaşayış tarzını tarihe dair eserlerden çok sosyal hayatı yansı
tan ahlak ve siyaset kitaplarından öğrenmek imkanının var~ 
lığı kabul edilebilir. Nitekim, günümüzde Osmanlı toplum ya
pısı üzerinde yapılan çalışmalarda bu tür eserlerin kaynak o
larak· seçildikleri görülmektedir. Bu bakımdan XV. yüzyılda 

II. Murad· devri şairlerinden Bedr-i Dilşad'ın 1427 tarihinde 
yazdığı Muradname17 ile bu tür eserlerin yazılmaya başlandi
ğını söylemek elimizdeki bilgilere göre aşırı bir iddia olmasa 
gerektir. Ayni yüzyılda yazılan <Tacü'l _ Edebl Tariku'l- Edeb'de 
bir görgü kitabıdır. Alaaddin Çelebi adıyla anılan Ali bin Hü-

(15) Dr. Hüseyin Ayan, Mustafa Şeyhoğlu Hurşid - name, Erzurum, 1979 

. moçentlik Tezil, 27-29 

- ( 16) ·Orhan. Ş aik Gökyay, Dedem Korkurl'un Kitabı, 1973, CCLXX - DCIV. 

(17) Murad - Name elli bir bölümden meydana gelmiştir. Eser, İslam inan

cına dair konulardan oyun ve eğlence hayatına; köle ticaretinden, çocuk 
' . 

eğitimine kadar sosyal yaşayışın değişik konulannın işlendiği klasik bir 

ansiklopedi örneğidir. Geniş bilgi için bakınız Dr. Müjğan Cunbur, Mu

rad - name, Mili Kültür Dergisi, I, S. 2, Şubat _ 1977, 60-63 
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s eyin 18 tarafından 1453 yılında yazılan Tarilm 'l - Ed e b, ataların 
mertebelerini; ana, baba hakları, öğretmen öğrenci ilişkileri, 

yazı yazmak, suda yüzrnek ve ok atmak gibi sanatlada çeşitli 
görgü ve ahlak kurallarını içine alan elli bir varaklık bir risa
ledir19: Yirmi üç bölümüdür20

• 

XVI. Yüzyıl yazarlarından Gelibolulu Mustafa 'Ali'nin sos
yal yaşayışa dair eseri Meva'ıdü'n-Nefılis türündekı bir 
başka eser de, 1524 yılında öldüğü bilinen Edirne'li Revani'ye 
Eı.ittir. Onun <r'Işret - nfune,, adındaki eseri, eğlence toplantıla
rmda kimlerin nasıl davranacaklarmı ve bu tür toplantılarda 
çalınan sazların ve hizmetiiierin yerini ve özelliğini anlatan 
mesnevi21 tarzında bir risaledir. 

Daha çok siyaset _ name türünde bir eser olan "Asaf - na
me»22nin yazarı Lütfü Paşa (1488 - 1563) ile «Ahlak-ı Alai» ya
zarı Kınalızade (1510 - 1572), «Meva'ıdü'n - N efills fi Kava'ıdi'l -
ortak yönler gözönüne alınırsa, bunlar Mevaıdü'n - Nefais'den 
MedHis» yazarı Mustafa 'Ali ile çağdaştırlar. Bu eserlerdeki 
önce yazılan bu tür eserler arasında sayılabilirler. Ancak, 'Ali'
nin kendisinden önce, buna benzer bir eser yazılmadığını iddia 
etmesine23 rağmen buraya kadar saydığımız eserlerie Meva'ıdü' 
n-Nefais karşılaştırılınca aralarındaki benzerlikler veya fark-

(18l Ali bin Hüseyin hakkında İazla. bir şey bilinmemektedir. Geniş bilgi 

için bakınız; Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İs

tanbul, 1971, I, 496. 

( 19) Eserin bilinen yazma iki nüshası vardır. Biri, İstanbul N uruosmaniye kü

tüphanesi, 3389/3908, diğeride Ali Emiri kütüphanesinde 89 numara.da.dır. 

Biz birinci nüshayi gözden geçirdik 

(20l Aynı yüzyılın sonlarında yaşayan ve Çağatay Edebiyatının en büyük 

temsilcisi sayılan Ali Şir Nevai (1441-1501) nin «Mahbübu'I- Kulü.b» adlı 

eseri de Mustafa Ali'nin Meva:ıdu'n - Nefais'ine tarihi ve sosyolojik ni

telik bakımından benzemektedir. Nitekim, Ali Şir Nevai bu eserinde; 

Herat şehri ve çevresi hakkında tarihi, sosyal ve edebi bilgiler verdi

ği gibi, çeşitli sosyal sınıflardan, çağının siyasi, sosyal ve ahlaki hayatın

dan, çeşitli meslek mensubu ve görevlilerinden söz etmektedir. Bakınız; · 

Nihat Sami Banarlı. Resimil Türk Edebiyatı Tarihi, I, 433. 

(21l Aynı Eser, I, 478. 

(22) Lütfü Paşa, Asaf- ı1fune, Bayezıd Milli Kütüphanesi, Veliyyüddin Eİendi 

Kitaplığı, Nu.: 1963. 

(23l Mustafa 'Ali, Meva'ıdü'n - Nefrus fi Kava'ıd'il - Mecalis, İst. ün. Ede

biyat Fakl.Utesinin Tıpkı Basımı, !st., 1956, - 6 
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lılıklar görülebilir. :Söyle bir karşılaştırma konumuzun dışında
dır. Burada ele almak istediğimiz husus, bu eseriere bir. bakış 
yaptıktan sonra 'Ali'nin eserini ana hatları ile tanıtmak ola
caktır. 

Meva'ıdü'n - Nefais'in en dikkate değer yanı, Osmanlı top
lumunu, özellikle yazarının devrini; iyi bir şekilde yansıtması
dır. Saray hayatından, devlet kuruluşlarındaki bozukluklara; 
değişik ve sosyal sınıflardan, meyhane, kahvehane ve bozaha
ne gibi eğlence yerlerine kadar ilgi çekici konuları yer yer in
celiklerine inerek anlatan eserin yazarı, arasıra aşırı anlatım
lara, yergilere sapsa da bıraktığı bu eseri ile, gününün sosyal 
yaşayışı hakkında oldukça dikkate değer bilgiler vermiştir. Zi
ra, günümüzde, Osmanlı imparatorluğunun tarih boyunca gös
terdiği siyasi ve askeri faaliyetlerine, kurumlarına, bilim ve sa
nat alanlarındaki gelişme ve gerilemelerine dair epeyce kay
nak bulunmasına karşılık Osmanlı yaşayışı ve hayat tarzı ha
la merak konusu olmaktadır. İşte, bu özelliği ile Meva,'ıdü'n -
Nefais önemli. bir kaynak niteliğindedir. Zamanmda pek ilgi 
çekmemiş .·olmasına rağmen Osmanlı toplumu için eşine güç 
rastlanan eserlerden sayılabilir niteliktedir. 

'Ali, ahlaka ve görgü kurallarına dair konuları bahane ede
rek, Osmanlı toplumunun sosyal ve ida:ı:i bozukluklarını yer yer 
acı, hatta müstehcen bir dille yermiştir. Bu durumu ile, ölçüyü 
kaçırdığı bölümlere bile rastlanır.· Onun söylediklerini gerçek 
sayarsak, Osmanlı toplumunun daha XVI. yüzyılın ortaların

da · bozulduğuna inanmak gerekecektir. Ancak, bazı kurumlar
daki aksamalar, bozukluklar, toplum yaşayışındaki görgüsü_z-. 
lüklerin, her gelişmiş toplumda az çok görülebileceği gözönüne 
alınırsa, 'Ali'deki aşırılık veya kötümserlik kendiliğinden te
sirini azaltarak ortaya çıkacaktır. Yine de, çağının Osmanlı 

· yaşayışmı yansıtan Meva'ıdü'n - Nefais, XVI. yüzyılın yaşayışı 
hakkında otantik tasvirleri ve hayattan alınmış tablolan bize 
kadar ulaşmış olan değeri küçümsenemiyecek eserlerden biri 
niteliğini taşımaktadır24 . 

(24) Mehmet Şeker, Gelibolulu Mustafa 'Ali ve Meva'ıdü'n - Nefais fi Ka

va'ı di'l · Mecıllis Adlı Eserinin Tahlili, Doktora Tezi, Erzurum, 1978, VII 

XIX. 
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İslam - Türk Medeniyetinin bütün safhalarını içine alarak 
sosyal yaşayışı aksettiren bir bütün eser bulmak mümkün de
ğildir. Ancak her devri ayrı ayrı aksettirebilecek eserleri göz
den geçirerek tetkik ettikten sonra derli toplu bir eser ortaya 
çıkarma zarureti his sedilmektedir. 

Özellikle kaynak niteliği arzeden eserler incelenince par
ça parça da olsa bazı bilgiler elde edilebileceği gibi yeni yeni 
müesseselere hatta orijinal sayılabilecek yaşayış tavır ve tarz
ıarına bile rastlanması mümkündür. Çağımız insanı için ye
nilik arzedecek bu kurumların geçmiş devirlerdeki· hayat için
deki yerleri ve uygulama tarzları görülebilir. Bütün İsUı,m dün
yası sosyal hayatına teşmil edilebilecek bu tür kaynaklara o
lan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. 


