PROF. DR. ABDÜLKAD~ R ÖZCAN (Haz~ rlayan), Defterdar Sar~~ Mehmed
Pa~a, Zübde-i Vekayiât, Tahlil ve Metin (1066-1116/1656-1704), Türk Tarih
Kurumu Yay~ nlar~, III. Dizi-Sa.11, Ankara 1995, I-XCVIII-907.
Doktora tezi olarak haz~rlanm~~~bulunan Ziibcle-i Vekayiât, bu kabil eserlerin yarmlanmas~nda uzman ve yol gösterici merhum Prof.Dr. Bekir Kürilko~lu'na ithaf edilmi~tir. Bu sürede
Osmanl~~ tarihine ait yazma kaynak eserler birer birer kütüphane raflar~ndan indirilerek ara~t~ nalann istifadesine sunulmaktad~ r. Elimizdeki bu eser, bahsedilen kaynak eserlerin en k~ymet~vis Râ~id 5 ciltlik tarihinin ilk iki cildini yazarken
lilerindendir. Nitekim ilk olarak Vakan~:
Ztit~de-i Vekayiat'tan geni~~~ekilde istifade etmi~tir. Hammer de bu eserin önemini ilk anlay~p
kullananlardand~r. ~~ te bu önemli eserin tahlilini ve ilmi edisyonunu yapan Prof. Özcan tarih literatürümüze katk~da bulunmu~tur.
Eserin müellifi Sar~~Mehmed Pa~a, iyi bir devlet adam~~ve maliyecidir. Bu yüzden birçok
kez defterdarl~k makam~na getirilmi~tir. Onun bu meziyetleri eserine de yans~m~~~ve her türlü
iddiadan uzak sadece gerçekleri, sebep ve neticeleri ortaya koymu~tur.
Eserin metninin tesisinde müellif nüshas~ n~~ tespit etmede örnek bir çal~~ma
sergilenmi~tir. Ara~t~rmalara ra~men müellif nüshas~n~n bulunamay~~~~üzerine, nâ~ir de~i~ik bir
yol tercih etmi~tir. Bunun için de Ra~id Tarihi ile en fazla paralellik arzeden 4 rnishar esas
alarak metni tesis etmi~tir. Hiç ~üphesiz bu en uygun yoldur. Neticede Ziibde-i Vekayiat'~ n Ri~id
Tarihi ile mukayesesinden bu iki eserin literatilrümüzdeki gerçek yerleri ortaya ç~km~~t~r.
Prof. Özcan, Bakkal-zâde diye de bilinen Defterdar San Mehmed Pa~a'n~n hayat~na geni~~
~ekilde yer vermi~ tir. Eserin önemini kavrayabilmek için genç ya~ ta girdi~i devlet hizmetinde ald~~~~görevleri bilmek kâfidir. Müellif 1671 y~l~nda Rüznamçe-i evvel kalemine girmi~tir. Müteakiben mali konulardaki kabiliyet ve istidad~~ sayesinde Rüznâme kâtipli~ine ve uzun y~llar bulundu~u Defterdar mektupçulu~una yükselmi~tir. Rami Mehmed Pa~a Sadrazam olduktan
sonra (1703) eski dostu Sar~~ Mehmed Efendi'yi Ba~defterdarl~k makam~na getirdi. Mehmed
Efendi k~sa aral~klarla yedi defa bu makama getirilmi~tir.
Çorlulu Ali Pa~a'n~ n sadaretinde tahin Oen Sar~~Mehmed Efendi, önce vezirlik sonra beylerbeyilik pâyesine nâil olup iki tu~~ile Pa~alik rütbesine yükselmi~ tir (1709). Bundan sonra
Mehmed Pa~ay~~ Kocaeli Mutasarr~f~~olarak görüyoruz. O bu görevde iken ikiyüz sipahi ve silahdar serdengeçtilerini Bender'e ula~urd~. Burada ikibuçuk y~l kalarak ba~ar~l~~ hizmetler ifa etti.
Mehmed Pa~a Istanbul'a dönü~ünde alt~nc~~ kez defterdar tayin edildi Bir müddet sonra tekrar
azI ve Tersâne-i iunire emini nasbolundu.
~ehid Ali Pa~a'n~ n sadaretinde, Prut Andla~mas~'na ait bir s~n~r tespiti için
görevlendirilen heyette bulundu. Onun bu göreve getirilmesi liyakatini ifade eunektedir. Dönü~ünde yedinci defa defterdar olan Mehmed Efendi, bundan sonra Mora'n~n fethinde bulundu.

Mora'n~ n tahriri onun zama~~~~~ da yap~ld~. Hizmetlerinden dolay~~ hilat ve samur ki~ rkle taltif
edildi. Mehmed Pa~a daha sonra Avusturya sava~larma da kat~ld~ . Bu sava~lar neticesinde çe~idi
ithamlar ve rakiplerinin padi~aha telkinleri yüzünden 1717'de katledildi. Görüldü~ü gibi Defterdar San Mehmed Pa~a devlet hizmetinde önemli mevkilerde bulunarak tecrübe kazanm~~t~r.
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Prof. Özcan, Zübde-i Vekayiât ad~ n~ n esere verili~ini anlatt~ktan sonra eserin telif sebebine

geçmi~tir. Müverrihimiz merakl~ s~~ oldu~u tarih kitaplar~n~~ okudukça, yazarlar~n hay~rla yâd
edildiklerine ve sevap kazand~klanna kanaat getirmi~ tir. Kendisinin de böyle an~lmas~n~~arzu
eden Mehmed Pa~a, 1671'den itibaren Zübde-i VekayiâtS yazmaya ba~lad~ .
Eser Köprüli~~Mehmed Pa~a'n~n sadareti ile ba~lay~ p, o~lu Faz~l Ahmed Pa~a'n~n sadareti
ile devam etmektedir. Ancak Faz~l Ahmed Pa~a'n~n Girit'ten avdeti tarihi olan 1 Temmuz 1670
(12 Safer 1081)'e kadar vukua gelen hadiseler özet halindedir. Eserin önemli k~sm~~May~s 1671
(Muharrem 1082) tarihinden itibaren ba~lamaktad~r. Bundan sonra hadiseler kronolojik s~rayla
anlaulmaktad~r. Eser devrin en mufassal tarihidir. Eserde genel olarak ~u konular yer almaktad~r: Muhasara ve fetihler, hezimetler, ~kinci Viyana Seferi'nin teferruau, musalahalar, Karlofça
Andla~mas~ n~n ayr~nt~lar~~ ve hududlar~n tespiti, ci~ his, elçi kabulleri, çe~idi ~enlikler, mevacib
ve zahire tevzii, azil, nasb, tayin, tebdil, ibka, sürgün, katl, vefeyât ve musadere vakalar~ , IV.
Mehmed ve II. Mustafa'n~n hali hadiseleri, müverrihimizin bizzat içinde bulundu~u Edirne
Vak'as~ , eyaletlerdeki kar~~~ kl~klar, mesela Ye~en Osman Pa~a gailesi, sar~ca ve sekbanl~~~n tamamen ilgas~ , Orta-Macar Kral~~ Tököyl ~mre'nin Osmanl~~ Devletine ilticas~; zelzele, f~rt~na,
yang~n ve sel felaketleri, in~a ve tamir faaliyetleri, vergilendirmeye âit konular, mukataa tev cihleri, emtiaya narh konulmas~, reâyân~n durumu, Faz~l Mustafa Pa~a'n~ n Rumeli'de H~ristiyan
halk yarar~na olan faaliyetleri, elçilerin huzura kabulleri, e~kiyal~ k hareketleri gibi konular
eserde ilk göze çarpanlard~r. Müverrihimiz devrin birçok konusuna temas ederek esere çe~itlilik
kazand~rm~~ur. Tarihin hemen hemen her konusuna, özellikle maliye tarihi üzerinde çal~~anlara da kaynakur.
Prof. Özcan eserin 14 adet yazma niishas~n~~ tan~ tmada da örnek bir çal~~ma yapm~~t~r.
Nüshalar~n mukayesesi ve k~ymeti bahsinde yapt~~~~titiz çal~~ma da dikkati çekrnektedir. ~Hit
nüshas~n~ n bulunmamas~ ndan dolay~ , nüshalar aras~ndaki mü~terek taraflar büyük bir ciddiyetle ara~unlm~~ur.
Eserin kaynaklar~~bahsinde müellifin Tâcü't-tesrih, Ra~ zatiii-ebrat
. - ve Peçuyi Tarihinden
yararland~~~~anla~~lmaktad~r. Bundan ba~ka yararland~~~~halde zikretmedi~i Vecihi Tarihi, Kan-

diye Fetihnâmesi, Abdi Pa~a Vekayinâmesi ve isa-zade Tarihi, Prof. Özcan'~ n titiz çal~~malar~yla
tespit edilmi~tir. Bu cümleden olarak Prof. Özcan, Zübde-i Vekayiât'~~ kaynak olarak kullanan
Ra~id'i de en iyi ~ekilde ortaya koymu~tur. Zira vaktiyle baz~~ tarihçiler bunun fark~na varm~~lard~r. Ancak böyle bir çal~~ma yap~lmanu~u. Bilindi~i gibi Râ~id'in eseri 1660-1721 y~llan hadiselerini ihtiva etmektedir. Râ~id eserini yazarken Edirne Vakas~~ d~~~ndaki hadiseleriZübde-i Vekayiât'tan alm~~t~r. Ancak selefi Naima, tarihinin birçok yerinde kaynaklann~~ zikretti~i halde Râ~id
bunu gizlemi~tir. Onun bu tavr~~ haliyle dikkati çekmektedir. Bu yüzden Protözcan geni~~bir
ara~t~rma yaparak Zübde-i Vekayiât ile Ki~id Tarihinin mimasebetini ortaya ç~karm~~ur. Bunu
yaparken her iki eserden örnekler vererek benzerlikleri ilim alemine duyurmu~tur. Bu sürede
Zülide'llin önemi ve k~ymeti ortaya ç~km~~t~r. Bundan ba~ka Protözcan, Râ~id'in Zübde-i Veka-

yiât'~~ kullan~rken yapt~~~~hazifler, ihtisarlar ve nakillerde yapt~~~~kusurlar~~ titiz bir çal~~ma ile birer birer meydana ç~karm~~t~r.
Bu arada Protözcan, Sar~~Mehmed Pa~a'n~n "Siyasetnâme" kabilinden eseri olan Nesâyihül-vilzerâ ve'l-iimerâ'y~~da geni~~~ekilde tan~ trn~~ur.
Prof.özcan son olarak müverrihin tarihçili~ine ve f~slübuna yer ay~rm~~ur. Burada müverrihin eserini, sevap kazanmak ve hizmet etmek gayesiyle yazd~~~n~, genelde tarafs~z ve garazs~z
kalmay~~ tercih etti~ini ö~reniyoruz. Nitekim müverrih eserinde mü~ahedelerine ve görgü ~âhit-
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lerinin rivayetlerine itibar etmi~tir. Ayr~ca hadiseleri anlat~ rken kendi fikirlerini belirtip tenkid
süzgeçinden geçirmesi, onun tenkidci bir tarih görü~üne sahip oldu~unu göstermektedir. Bulubiyetinin
nun bariz bir örne~i, Osmanl~~tarihinin önemli bir dönüm noktas~~olan Zenta ma~
gerçek sebeplerini dile getirmesidir (s. 623-625). Zübcie-i Vekayiât devrin tarihi için en muteber
eserdir. Müverrih pek sade bir f~slüp kullanmasa da ak~c~l~~~ndan dolay~~okuyucuyu yormamakca onun bir götad~ n Milverrihin hadiselere vukufiyeti ifade tarz~na bir canl~l~ k getirmi~tir. Ayr~
,
sebep-netice
yorumuna
yönelnda
bulunmas~
~n~
revli olarak birçok hadisenin içinde veya yak
mesine zemin haz~rlam~~t~r.
Zübde-i Vekayiât titiz ve uzun bir mesai ile ilim aleminin istifadesine sunulmu~tur. Osk inceleme k~sm~,
manl~~Devleti'nin taltriben 48 y~ll~ k tarihinin anlat~ ld~~~~bu dev eser, 97 sayfal~
843 sayfal~ k metin ve 64 sayfal~ k dizini ile mükemmel bir çal~~mad~ r. önemli bir döneme hitab
eden eserin zengin dizini, özellikle ~sulahlar ve yer adlan ile ara~unc~ lara büyük bir hizmet ve~tir.
recektir. Eserin itinal~~dizgi ve bask~s~ , Türk Tarih Kurumu Matbaas~'nda gerçekle~tirilmi
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