Kitap Tan~ tma :
~akaik-i Nue maniye ve Zryilleri, ne~re haz~ rlayan : Prof. Dr. Abdülkadir
Özcan, Ça~r~~ Yay~nlar~, ~stanbul ~~g8g.
Türk kültürünün abide eserleri tekrar kazan~lm~~~bulunuyor. Bilindi~i gibi bu eserler
battal boylarda ve o zaman~n bask~~teknolojisine göre lekeli ve silintili olarak bas~lm~~t~r
(Matbaa-i Amire 1269). Bu gün yeni bask~ lar, normal boyda kusursuz bir fotokopi bask~s~~
ve titiz indeksleri ile ilim alemine kazand~nlm~~t~r. Eserler ayr~ca ka~~d~~ ve cildi ile de göz
doldurmaktad~r.
Burada eserlerin indekslerine yer vermek gerekir. Bu k~ymetli eserlerin bas~ld~~~~y~llarda indeks gelene~inin olmamas~~ bir eksiklik olarak görülmüyordu. Çünki henüz indeksin
önemi bilinmiyordu. Ancak bu devirde, indekse büyük ihtiyaç duyulmaktad~r. Art~k ilmi
eserler indekssiz ise eksik olarak telakki olunmaktad~ r. Elimizdeki eserlerdeki indekslerde
yer adlar~, tarihi ~st~ lahlar, kitap ve müessese isimleri ile medreselere yer verilmi~tir.

maniye, Ta~köprüzade Ebülhayr isameddin Ahmed Efendi (1495-1561) ta~akaik-i
raf~ ndan 1558 de Arapça olarak yaz~lmaya ba~lanm~~t~ r*. Müellif, Türklerin ya~ad~~~~topraklarda yeti~en alim ve ~eyhler hakk~ ndaki bilgilerin henüz toplanmam~~~oldu~u gerekçesiyle bu i~e giri~mi~tir. Bilindi~i gibi Ta~köprüzâcle, bir çok ilim adam~~yeti~tirmi~~ayni adla
an~ lan bir aileye mensuptur. Müellifimiz medrese ilimlerini çok iyi tahsil edip, çe~itli yerlerde müderrislik yaparak ~ stanbul Semaniye müderrisli~ine yükseldi. Daha sonra Edirne'de
Sultan Bayezid Medresesine müderris olan ~ sameddin Ahmed Efendi, Bursa kad~l~~~~ile
müderrislikten aynlm~~t~ r. Istanbul'a dönen ve ~stanbul kad~s~~ tayin edilen müellifimiz
gözlerini kaybedinceye kadar bu görevde kald~~ (geni~~bilgi için bk. M. Münir Aktepe,
Ta~köprii-zade mad. ~A, XII/I, 42-44). Edirneli Mehmed Mecdi Efendi (ölm. 1590) ise eseri
ilhakat ve zeyl yapanlardan, ~uara tezkirelerinden faydalan~ p geni~leterek Türkçeye tercüme
etmi~tir. Daha sonra ~akaik-i NuCman~ yeyi örnek alan müellifier yapt~klar~~zeyllerle elimizdeki külliyat~~meydana getirmi~lerdir. Bu suretle ~akaik, Osmanl~~edebiyat~nda tabakatç~l~~a
da vesile olmu~tur. ~akaik, Osman Gazi'den Kanunrnin sonlar~na kadar gelen 1 o padi~ah
zaman~nda ya~am~~~bulunan 371'i alim, 15o'si ~eyh olmak üzere 521 ki~inin tercüme-i halini ihtiva eder. Bunlar ölüm tarihleri esas al~narak s~raya dizilmi~tir. Her padi~ah~n devri bir
tabaka olarak dü~ünülmü~tür. ~akaik'in Istanbul ve dünya kütüphanelerinde 15o'ye yak~n
nüshas~n~n bulunmas~~ da eserin k~ymetini ortaya koymaktad~r. Bu yüzden tercümeleri yan~ nda zeyilleri ve telhisleri de yap~lm~~t~ r. Elimizdeki birinci kitab~n as~l ad~~ e~-~akaiku'nNd ma-niyye fl t~ lemiii'd-Devletil-Osmaniyye olup Mecdi Mehmed Efendi tercümesine Haddiku'~~akaik ad~n~~vermi~tir. Fakat eser Türk ilim Meminde ~akaik Terciimesi olarak ~öhret bulmu~tur. Hadaiku'~-~akaik, mütercimi taraf~ndan 1587 y~l~ nda III. Murad'a takdim edilmi~tir.
Elimizdeki ikinci kitap Hadaikul-Hakaik fl Tekmtleti'~-~akaik'dir (VH-1-103+771). Bu
eser, çok cepheli bir alim olan ve bir çok telifi bulunan Nevizade Atarnin biyograf~~ mahiArapças~n~n inceleme ve notlarla ne~ri için bk. Ahmet Subhi Furat, ~samüddin
Ebu'l-hayr Ahmed Efendi, E~-~ekdiku n NuCmdrn,e fi ulemai'd-d~vIstil-Osmaniye, Edebiyat
Fakültesi yay~nlar~ndan. Nr. 3353, ~stanbul 1985.
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yetindeki eseridir (ilk bask~s~~ Matbaa-i amire 1268). Eser ~akaik'in kald~~~~Kanunrnin son
y~llar~ndan 1634 y~l~ na kadar gelmektedir. Bunda da her padi~ah dönemine bir tabaka tahsis edilmi~tir. Bu eserde !000 c~ vannda alimin biyografisi bulunmaktad~r. Eser 78 y~l gibi
uzun bir devreyi ihtiva etmektedir. Tarihi hadiselere geni~~yer verilmi~tir. Böylece zengin
muhteviyat~~ ile önceki gibi çok okunan b~r eser olmu~tur. Bu yüzden çok yazmas~~ vard~r. Eser
ilim aleminde Zey1-: ~akaik olarak tan~nm~~t~ r. Atai Zeyl-~~ ~akaikl haz~rlarken kazasker rüz-

namçelerine, tezkirelere ve bir çok kimseye müracaat etmi~tir.

Üçüncü eser Vekayrü'lludal~i olup, „S'akaik-i Ndmamye'nin Tekmil~n'~-~akatieten sonra
ikinci zeylidir. ~eyhi Mehmed Efendi'nin telifi olan Vekay ~ti'l-fudald 3 kitap halindedir. Eser
bu külliyatta 3. ve 4. kitaplan te~kil etmektedir. (XXVI+168+72o; XIV+1 35+747). Bunlar
Bayezid Ktp. Veliyüddin Efendi, Nr. 2361 (I. cild) ve 2362 (Il-~li. cild)'de kay~ tl~~ bulunan
yazmalann faksimilesidir. Babas~ ndan ve devrim büyük alimlerinden feyz alm~~~bulunan
~eyhi Mehmed Efendi (ölm. 1732), ayni zamanda ~airdir. Vekay~zil-fudala"n~n birinci cildi
(1633-1687), k~ smen IV. Murad, Ibrahim ve IV. Mehmed; ikinci cildi (1687-1718), II.
Süleyman, II. Ahmed, II. Mustafa ve k~ smen III. Ahmed; ve nihayet Mehmed Efendi'nin
ölümünden sonra o~lu taraf~ ndan tebyiz edilerek ortaya ç~ kan üçüncü cild (1718-1730), III.
Ahmed devrinin sonuna kadar devam eder. Böylece, yakla~~k bir as~rl~k dönemde ya~am~~~
alim, tarikat ~eyhi ve ~airlerin tercüme-i hallerinin topland~~~~ Vekaytn"1-fudalii1n~n müellifinin
sa~l~~~nda tamamlanm~~~ilk iki cildi, III. Ahmed'in sadnazam~~ Nev~ehirli Ibrahim Pa~a'ya
sunulmu~tur. Üçüncü cild ise müellifin o~lu taraf~ndan I. Mahmud'a takdim edilmi~tir.
Vekayni7-Judalii XVII. ve XVIII. yüzy~ llar edebiyat, ilim ve tasavvuf tarihi oldu~u kadar tarihi hadiseler hakk~ nda da önemli bir kaynakt~ r. Bu eserde de ~akaik-: Ndmaniye ve
Zeyh gibi her padi~ah dönemine bir tabaka aynlm~~ur. Ancak ~eyhi Mehmed Efendi eserini
öncekilere göre daha geni~~tutmu~tur. Her tabakan~ n sonunda, o devirde vazife ba~~nda bulunmu~~ K~r~ m hanlanndan, veziriazamlardan, ~eyhülislamlardan, kaptan~ deryalardan, Rumeli ve Anadolu kazaskerleri ile nakibüle~raflardan bahsedip ayr~ ca Ankara, Eyüb, Filibe,
Galata, Gence, Haleb, Hemedan, Izmir, Kayseri, Konya, Kudüs, Kütahya, Lefko~e, Manisa, Mara~, Mekke, Medine, M~s~ r, Revan, Selanik, Sofya, ~am, Tebriz, Tire, Tokat, Trablus, Üsküdar ve Yeni~ehr-i Fener gibi önemli kaza merkezlerinin kad~lann~n listelerini de
vermi~tir. Bundan ba~ka, devrim ~airlerinin biyografilerini de Vekayin"7-firdald 'da bulmak
mümkündür. Eserin ilk iki cildinde 1822, üçüncü cildinde ise 236 alimden bahsedilmektedir. Vekayrn7-fudal~fn~n yurt içinde ve yurt d~~~ nda yazmalan pek çoktur. (3/X). Ne~redenin
ifadesine göre, Vekay ~n.7-~udaliib~n kaynaklar~~ kitabi ve ~ifahi olmak üzere iki grupta toplanmaktad~r. Bunlar ~eyhülislam defterleri ile Razvani'l-ebnir, ~arihii'l-menar-zade'nin l~elcayiniimesi ve "nd Tanhi gibi belli-ba~l~~ eserlerdir. ~ifahi kaynaklar ise, ~eyhi'nin babas~~ ile sohbetlerinde bulundu~u çe~itli kimselerdir (3/X-XI). ~eyhi Mehmed Efendi, Atarnin b~rakt~~~~
tarihten önce ya~am~~, fakat Zey1-1 ~akaik'a al~nmam~~~kimseleri de dahil ederek Velcay ~n7fuda1d 'y~~ daha mükemmel bir hale getirmi~tir. Böylece eser tarihçilikte ve biyografyac~l~ kta
örnek bir kaynak olmu~tur.
Büyük bir emek mahsulü olan indeksler, Vekayni'lludalsi hazinesini ara~t~rmada anahtar yerine geçmektedir. Eser yay~na haz~rlan~rken, t~pk~bas~m~~ yap~lan nüshalardaki derkenar ilaveleri (3/XIII) ile baz~~ kelime ve tarih eksikliklerinin (3/XIV) di~er nüshalarla kar~~la~t~r~larak tamamland~~~~anla~~lmaktad~ r. Bundan ba~ka istifadeyi kolayla~t~ rmak üzere varak numaralar~~ b~rak~ larak sahife numaralar~~ kullan~lm~~t~r. Ayr~ca ne~re haz~rlayan, her padi~ah dönemi ulema, me~ayih ve ~uarasm~ n adlann~~ veren fihristler haz~rlayarak de~i~ik bir
hizmette daha bulunmu~ tur (3/XVII-XXVI; 4./V-XIV).
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Külliyat~ n dördüncü eseri ve 5. kitab~~ F~nd~kl~l~~ Ismet Efendi'nin Tekmil~tti'~-~akaik fl
Hakk-~~ ehli7-hakaikidir (5/X11+47+517). 1845 y~l~ nda Istanbul'da F~ nd~ kl~~ semtinde do~an
Ismet Efendi, biyograf~~ ve menak~ b müellif~~ olarak tan~ nmaktad~ r. Bu sayede Y~ld~z Saray~~
Kütüphane memurlu~una getirilmi~tir. Ismet Efendi, me~ hurlann tercüme-i hallerini telif
ederken kabristanlan dola~~ p mezar ta~lann~~ dahi tetkik ederdi. Ismet Efendi bu yüzden
Cevdet Pa~a'n~ n takdirini kazanm~~t~ r. Ibnülemin ise kendisine "Kamüs-~~ Me~ahir" unvan~ n~~
vermi~tir. Ismet Efendi'nin Vekaydi'l-fudala"ya yazd~~~~zeyl sekiz ciltten ibaret idi. Bu sekiz
cilt 1143-1314 (1 730-1896) y~ llann~~ ihtiva ediyordu. Maalesef bu ciltler me~hur F~ nd~ kl~~ yang~ n~nda (H. 1314) yanm~~t~ r. Faksimilesi yap~lan elimizdeki eser ise, müellifin daha sonra
kaleme ald~~~~eseridir. Ismet Efendi'nin dili sade ve aç~ kt~ r. Ifadesinin önemli bir özelli~i,
ansiklopedik madde yaz~m~~ anlay~~~ na uygun olarak her ~ah~s için bir takdim cümlesi koymu~~olmas~d~r. Bu cümleler ise o ~ahs~n son vazifesini anlat~ r. Eserin bir özelli~i de ~ah~slar~ n tesbit edilebilen aile efrad~ n~ n verilmi~~oldu~udur.
Devrinde "Ayakl~~ Kütüphane" diye de an~lan Ismet Efendi, Saray kitapç~l~~~~hizmetinden '000 kuru~~maa~~al~yordu. F~ nd~ kl~ l~~ Ismet Efendi, ~eyhülislam Esad Efendi'nin Atrabal-dsdr adl~~ musiki~ inaslara dair eseri ile Müstakimzade Süleyman Sadeddin Efendi'nin
Tul~fe-i hattatin adl~~ hattatlara dair eserlere zeyller yazarak 1314 y~l~ na kadar getirmi~~ise de
bahsedilen yang~ nda yok olmu~tur.
~akaik külliyat~~ Istanbul'un topo~rafisi bak~m~ndan da k~ymetlidir. Bu külliyat birer
vefeyat dizisi de oldu~undan bir çok hastal~ k ad~ ndan da bahsedilmektedir. ligilenenlerin
i~ine yarayacakt~ r. Medreselerden bahsedilirken genellikle tesis tarihlerinin de verilmi~~olmas~~ eserde dikkati çekmektedir. Ba~ta Osmanl~~ tarihi olmak üzere tasavvuf ve edebiyat tarihi üzerinde çal~~anlar için de ilk müracaat kitab~d~ r. Türk ilim ve kültür hayat~ na ~~~k tutan bu eserlerin yeni haliyle ortaya konmas~~ büyük bir hizmet olmu~tur.
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