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Osmanl~~Tarihinin ana kaynaklar~ndan biri daha yay~ mlanm~~~bulunuyor. Pe~pe~e gün
~~~~~ na ç~ kan bu kaynaklar ara~unc~lara büyük kolayl~k sa~lamaktad~r. Bu eserler ar~iv kaynaklar~~
kadar önemlidir. Ça~da~~müellifler taraf~ndan haz~rlanm~~~olmas~, eserlerin gilvenilirli~ini de
artt~rmaktad~ r. Bu surede ara~unc~lar hadiseleri farkl~~~ekilde yorumlayabilecektir.
U~~âkizâde Tarihi fazla dikkati çekmeyen ve miiracaat edilmeyen bir eserdir. Ayr~ca
müellifin di~er eseri Zeyfin bir devam~~zannedilmi~~ve on~~n gölgesinde kalm~~t~r. Di~er taraftan
ayn~~dönemi anlatan Ra~id Tarihinin de bas~lmas~yla ara~unc~lar bu eseri kullanm~~, bundan dolay~~elimizdeki eser haliyle ihmale u~ram~~t~r. Yaynnlayan~n ifadesine göre U~~‘ilizâde Tarihi tek
nüsha olup o da muhtemelen müellif mishas~d~ r. Bu yüzden elimizdeki eser mevcut nushadan
trans-literasyon yoluyla yay~na haz~rlanm~~t~r.
U~~akizade ailesinin hemen hemen bütün fertlerinin ilmiye s~n~f~~ mensubu oldu~u
anla~~l~yor. Aile fertleri genel olarak ~stanbul medreselerinde müderris olarak görev alm~~lard~r.
Baz~lar~ n~~~~Selanik, Mekke, Kudüs ve M~s~ r kad~ lildar~nda bulundu~u görülüyor. Aileden
baz~lar~ n~ n nakibüle~rafl~ k ve kad~askerlik gibi makamlar~~i~gal ettikleri tesbit ediliyor.
Elimizdeki eserin müellifi ~brahim Hasib Efendi 1075 (1664-1665) y~l~nda ~stanbul'da
dünyaya gelmi~tir. Babas~~Abdülbaki Efendi de ~stanbullu olup müderrislik ve kad~l~ klarda bulunmu~~ulematian bir zat idi. ~brahim Hasib Efendi önce babas~ndan sonra devrin en tan~nm~~~
alimlerinden e~itimini tamamlam~~ur. Bunlar aras~ nda day~s~~ Muttalib-zade Mehmed Salih
Efendi, Kazasker Ak Mahmud Efendi ve Kazasker Abdülbaki Arif Efendi'nin bulundu~u
görülüyor.
~brahim Hasib Efendi ~eyhülislam Ankaravi Mehmed Efendi'nin huzurunda yap~ lan imtihan' ba~ararak "~ btida-i haric elli" ile ilk defa Muharrem A~a Medresesi'ne tayin edilmi~tir.
Sonra Ebülfaz1 Medresesi'ne bunu takiben "~ btida-i dahil" ile Hammamiye Medresesi'ne sonra
Hüsrev Kethilda Medresesi'ne muderris olmu~tur. U~~altizade 1696'da "Mus~la-i sahn"
riltbesine yükselmi~tir. Akabinde "ibtida-i altm~~'!" ve "hareket-i altm~~h" rütbelerini hak edip Zekeriyya Medresesi ile Ay~e Sultan medreselerinde görev alm~~t~r.
Milellifimiz ayn~~ zamanda Zeyl-i Ataryi tamamlamaya çal~~~ yordu. Onun bu çal~~malar~ ,
Padi~ah~ n Edirne'de ikameti yüzünden burada bulunan ~eyhülislam Feyzullah Efendi taraf~ ndan duyulmu~~ve Edirne'ye davet edilmi~ti. ~brahim Hasib Efendi Edirne'ye gelip Feyzullah
Efendi'nin yan~ nda bulundu ve ilmi sohbederine kat~ld~ . Ancak Feyzullah Efendi'nin çe~itli
za'flar~~ortaya ç~ k~nca Edirne'de huzurun bozuldu~u anla~~lmaktad~r. Zira ~eyhillislam Feyzullah
Efendi yetkilerini a~~p ilmi ve idari kadrolara yak~nlar~ n~~yerle~tirmek ve o~lu Fethullah Efendi'yi
halefi tayin ettirmek gibi hatalar yap~nca tedirginli~e sebep olmu~tu. Sonunda tarihlerde
Edirne Vakas~~(22 A~ustos 1073) olarak an~lan isyanda Il. Mustafa hal ve Feyzullah Efendi katledilmi~tir. ~brahim Hasib Efendi Edirne Vak'as~'n~n görgü ~ahidi olarak hadiseleri eserinde teferruauyla anlatm~~t~r (s. 603 - 661). Bu yüzden eser, Edirne Vak'as~'mn birinci elden kayna~~d~r.
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Yeni padi~ah III. Ahmed zaman~ nda gerçekle~en tevcihatta ~ brahim Hasib Efendi'ye
Be~ikta~'taki Hayreddin Pa~a Medresesi'nde görev verilmi~tir. Bu görev ona vaktiyle Feyzullah
Efendi'nin yak~n~ nda bulunmak dolay~s~ yle tenzil-i rütbe olarak dü~ünf~ lmü~tii. Ancak
miiellif~miz bir müddet sonra Mus~ la-i Süleymaniye rütbesini elde etmi~tir. ~ brahim Hasib Efendi'
1706'da Medine Kad~l~~~ na tayini ve burada iken ~eyhülharemlik rütbesine nail oldu~u
görülüyor. K~sa bir müddet ~zmir Kad~h~~'nda da bulunan U~~ akizade 24 Haziran 1724'te 60
ya~~nda iken vefat etmi~tir.
U~~akizade'nin bizzat ifadesine göre elimizdeki eser. Karaçelebizade Abdifiaziz Efendi'nin
Ravrann-eb~âr'i tarz~ nda bir eserdir. Nitekim Sadnazam Çorlulu Ali Pa~a'n~n tavsiye ve temennisiyle böyle bir eseri kaleme ald~~~ n~~belirtmektedir (s. 173). Ancak müellif eserini bazen
leka-yinâme bazen de mecelle diye adland~rrru~ur. Eserin genel olarak kronolojiye uygun yaz~ld~~~~
anla~~l~yor. U~~akizade'~nn, eserini 1695 y~hndan ba~laup kronolojik s~rayla olaylar~~tahkik ederek
siyasi tarih kitab~~tarz~ nda kaleme ald~~~~ve her senenin sonunda da vefeyat haberlerini verdi~i
anla~~l~yor. Bu sürede eser 1713 y~l~ na kadar gelmi~tir. Yay~ nlayan eseri tarayarak 1699-1713 y~llar~~
aras~nda telif edildi~ine dair ifadeleri tesbit etmi~tir. Bunlar~~örnek olarak vermektedir. (XLVIIILH).
Yay~ nlayan U~~aldzade Tarihini muhteva bak~m~ndan üçe arrm~~ur. ~lk olarak hemen hemen her eserde oldu~u gibi önce Allah'a hamd ü seni ve peygambere salat u selam ve eseri kaleme al~~~sebebinden bahsetmektedir. ~kinci olarak 1694 y~l~ndan ba~layarak 1713 y~l~ na kadar
vuku bulan hadiseler kronolojik olarak anlaulm~~ur. Bunu takiben o y~l vefat eden uleman~n biyografilerine yer verilmi~tir. Burada Edirne Vak'as~~ve Il. Mustafa'n~ n tahttan indirili~i geni~~bir
~ekilde anlaulm~~ur. Ayr~ca ilmiye s~n~ findaki tayin ve azillere geni~~ölçüde yer verilmi~tir. Bu
yüzden U~,sakizâde Tarihi adeta bir ilmiye tarihi olarak dü~ünülmil~tür. Eser bu özelli~inden dolay~~farkl~~ bir de~er kazanm~~t~r. Bundan ba~ka Il. Mustafa'n~ n vefat haberi verildikten sonra bu
padi~ah döneminde görev yapm~~~olan bütün sadr~azam. ~eyhülislam, kad~asker ve ~stanbul
kad~lann~n listeleri verilmi~tir. Üçüncü k~s~m olarak dü~imebilece~imiz bölüm ise Eylül 1706'dan
ba~lay~p 1708 y~l~~sonuna kadar vuku bulan hadiseleri kapsar. Burada hadiseler özet olarak anlat~lm~~~olup, bu zaman içinde vefat eden 28 uleman~n biyografileri bulunmaktad~ r. Bu bölüm.
ayr~~bir kaligrafi ile yaz~lm~~~olup, ~eyhi Mehmed Efendi taraf~ ndan kaleme al~nm~~~oldu~u kuvvetle m~~htemeldir. Bunu yay~ nlayan geni~~bir ~ekilde anlamu~ur.
Eserde Karlofça Andla~mas~ 'na takaddilm eden y~llar hakk~ nda dikkati çekecek bilgiler bulunmaktad~ r. Bu cinnleden olarak II. Mustafa'n~ n tahta ç~k~~~ , yay~ nlad~~~~hatt-~~hiimayün, birinci ‘'e ikinci seferler ile Zenta bozgunu anlaulmaktad~r. Bu bak~ mdan eser önemli bir kaynakur. Karlofça Andla~masfndan sonraki y~llarda vergi ~slahau, elçi kabulleri ve di~er protokoller, ya~mur, f~rt~na, deprem, yang~n, ay ve güne~~tutulmalar~, tayin ve aziller, padi~ah~ n cirit
oyunlar~na kat~lmas~~gibi haberlere yer verilmi~tir. Bunlardan ba~ka Osmanl~~tarihinde önemli bir
olay olarak hat~ rlanan Orta-Macar kral~~Tökeli imre'nin Osmanl~~Devletine s~~~ nmas~~hadisesi
anlaulmaktad~r.
Yay~nlayan eserin kaynaklar~n~~ara~urm~~~ancak Karlofça Andla~mas~'mn Ba~~Murahhas~~
Rami Mehmed Pa~a'n~ n Suihnâme adl~~eserini tesbit edebilmi~tir. Andla~man~n haz~rl~k safinlar~, kar~~l~ kl~~görü~meler ve andla~ma maddeleri konusundaki bilgilerde eserin tek kayna~~~
Suihnâme'dir. Müellif ~brahim Hasib Efendi Suihnâme'yi kullan~rken bazen de~i~iklikler
yapm~~, bazen de aynen naldetmi~tir.
U~~akizâde Tarihini eserlerinde yo~un bir ~ekilde kullanan tarihçiler de tesbit edilmi~tir.
Bunlar Defterdar Sar~~Mehmed Pa~a (Zübde-i Vekyiât), Râ~id Mehmed Efendi (Râ~id Tarihi)
ve ~eyhi Mehmed Efendi (Vekâyhil-fudelâ) gibi tarihçilerdir. Eserde istifade edili~~~ekilleri ay-
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nen aktarma, mealen aktarma, geni~leterek aktarma, lusaltarak aktarma ve yanl~~~aktarma gibi
ba~l~ klar alt~ nda örnekleriyle gösterilmi~tir. Yay~ nlayan~ n ara~urmas~ ndan anla~~ld~~~ na göre
müverrihler yararland~ klar~~halde kaynak zik.retmemi~lerdir. Yay~ nlayan U~~aliza.cle'nin Zeyl-i
~ak~ik adl~~eserine de yer vermi~tir. Nitekim burada Atarnin b~rakt~~~~1633 dell 1695 y~l~ na kadar
geçen zaman içinde ulema ve me~ayihin biyografileri bulunmaktad~ r. Zeyrin çe~itli
kütüphanelerde 11 nüshas~ n~ n bulundu~u tesbit edilmi~tir. Ayr~ca yay~nlayan, bibliyografik eserlerde U~~akizade'nin Siyer-i Nebi isimle bir eserine rastlad~~~n~~ve kendisinin bu eserini bulamad~~~ n~~ belirunektedir.
Yay~ mlayan~ n tesbiderine göre U~~akizade eserinde ulemadan ve devlet erkan~ndan kimseyi
zemmetmemeye dikkat etmi~tir. Kimseden de maddi menfaat beldemedi~i ifade edilmektedir.
Eserin herhangi birine takdim edilmedi~i görü~ü hakimdir. Belki de bu yüzden tek nüsha olarak
kald~~~ , pek tan~ nmad~~~~dü~ünülebilir.
Milellifimiz klasik Osmanl~~ tarih yaz~c~l~~~n~~ tercih etmi~tir. Ancak eserde ulema ve
me~ayihin biyografileri a~~r basmaktad~ r. Fazla ba~l~ k kullan~lmam~~t~r. Yer yer Türkçe, Arapça ve
Farsça ~iirler de kullanan müellif, sanatkarâne ifadeye ve seci yapmaya önem vermi~tir. Genellikle a~dal~~ ve tumu~ rakl~~cümleler yan~nda sade ifadelere de rastlanmaktad~r. Metinde yer alan
ayet ve hadislerle birlikte Arapça ve Farsça ~iirler aynen al~nm~~t~r. Bunlar~ n manalan yay~nlayan
taraf~ ndan notlarla belirtilmi~tir. Keza notlarda baz~~ aç~ klamalar yap~lm~~t~ r.

U~~.ikiza~le Tarihi tarihçiler için özellikle ilmiye tarihi üzerinde çal~~anlar için önemli bir
kaynakt~r. Keza Osmanl~~ te~kilat tarihi üzerinde ara~t~rmalar yapanlar~n da eseri ihmal etmemeleri gerekir. Sonuç olarak böyle bir eserin titiz ve itinah bir çal~~ma ile ilim aleminin istifadesine
sunulmas~~isabetli olmu~tur.
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