Hüseyin : Beddyi ül-Vekayi. Metni bas~ma haz~rlayan, redakte
eden ve önsözü yazan A. S. Tveritinova, fihrist ve indeksi haz~rlayan Y. A. Petrosyan. 2 cilt. Moskova 1961, IVL 75 + ~~i6 --F 4 S.
40 = Akademi Nauk SSSR Institut Karadov Azii.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli~i Bilimler Akademisi Asya Halklar~~Enstitüsü, "Do~u Halklar~~Edebi Abideleri" adiyle yarmlama~~~planlad~~~~külliyat~n
büyük serisinin metinler k~sm~ndan 14 numara alt~nda "Bedayi'ül- Vekayi"i XVII.
yüzy~lda yaz~lm~~~Osmanl~~kronikleri kütüphanesine kazand~rm~~~bulunuyor.
Eser, Enstitünün Osmanl~~Tarihi ile me~gul üyelerinden bulunan Bayan Dr.A.S.
Tveritinova taraf~ndan metni bas~ma haz~rlanan, redaksiyonu yap~lan ve de~erini belirten derin bir inceleme önsözü ve Y. A. Petrosyan taraf~ndan tertip edilen kronolojik bir fihrist, ki~i ve yer adlar~na ait indekslerle zenginle~tirilerek umumi istifadeye sunulmu~tur. Bu eserin, bu ~ekilde bast~r~l~p yarmlanmas~~suretiyle
Türk-Osmanl~~tarihinin ilk devirlerine ait ikinci elle derlenmi~~ünik kaynaklar~ndan
birini, bu alandaki bilim çal~~malar~n~n geli~mesini ayd~nlatan temel vas~talar
aras~na katm~~~olan Asya Halklar~~Enstitüsü, tebrik ve takdire de~er bir hizmet
yapm~~t~r.
Bedayi'ül Vekayi'in, yazar~~XVII. yüzy~l ortalar~nda Reisülküttapl~k görevinde bulunmu~~ve Koca Ni~anc~~adiyle tan~nm~~~bulunan Bosnal~~Hüseyin Efendidir. Müellifin kimli~i hakk~nda, "Müverrih Koca Hüseyin Efendi" ba~l~~~~alt~nda
bilgi veren kaynaklar~n en eskisi Sefinet'ür - Rüessad~r ~ . Ahmet Resmi Efendi
(1700-1783) nin "Reside-i Enzar olan Bedayi'ül Vekayi' nam iki mücelled tarihinden isti~ar olundu~'una göre" diye söze ba~lamas~na ve eserin metninden baz~~f~kralar nakletmi~~bulunmas~na bak~lacak olursa XVIII. yüzy~l Osmanl~~tarihçilerinden
biri de say~lmas~~ gereken yzann, Hüseyin Efendi'nin söz konusu olan eserin;
okudu~undan, bu eserden ve kendi zaman~nda bilinenlerden müellifin hayat~~hakk~nda da baz~~bilgiler toplam~§ ve yazm~~~bulundu~undan ~üphe edilemez.
Ahmet Resmi Efendi'ye göre, IV. Murad'~n Ba~dat seferinde maiyetinde bulunmu~~olan Hüseyin Efendi, Padi~ah~n i~areti üzerine "Ahbarüddevle" adl~~Arapça
tarihin de tercümesine ba~lam~~~bulunmaktad~r. Ahmet Resmi Efendi, Koca Hüseyin Efendi'nin ~~639'da sefer dönü~ü Diyarbak~r'da Mesnevi ~arihi Sar~~Abdullah
Efendi'nin (ölm. 1661) yerine Reisülküttab oldu~unu yazmakta ve Naima'ya atfen
de 2 elli dört vekayii hilâlinde (M. 1644) öldü~ünü ve bu yüzden eserini tamamlayamam~~~oldu~unu kaydetmekte ve sözü geçen tercüme ile tarihin, Hüseyin Efendi'nin orta seviyede eshab~~dirayetten oldu~unu gösterdi~ine i~aret eylemektedir.
s. 34-35, ~stanbul H. 1269.
2

C. IV, S. I I ~ . Ikinci bas~m, ~stanbul H. 1280.
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Süreyya Bey, Sicill-i Osmani'ye her nas~lsa biyografisini aln~am~~sa da, Reisülküttaplar listesinde 3 birincisi Hicri 1033 de, ikincisi 1038 de, sonuncusu ~ o44
olmak üzere üç defa bu vazifede bulunmu~~oldu~unu göstermektedir. Bursal~~Tahir
Bey de 4 , Hüseyin Efendi (Bosnavi Koca Müverrih) ba~l~~~~alt~nda "Babas~n~n Saraybosna'da Gazi Hüsrev Pa~a camii kütüphanesi hâf~z-~~kütübü bulundu~unu, edib
ve tarihçi oldu~unu, IV. Murad'Ia Ba~dat seferinde bulunduktan sonra "Diyarbekir'de Reisülküttab tayin edildi~ini", bir kaynak göstermeden, yazmaktad~r.
Cemaleddin Efendi'nin Osmanl~~Tarih ve Müverrihlerinde 5, Rüsumat Muhasebecisi Seyit Ahmet Rifat Efendi'nin (01m. 1875) Ravza-i Aziziyesindeki 6 vaka'nüvisler ve tarih yazarlar~~ listelerinde görülmeyen bu ismi, Türk kaynaklar~~
aras~nda bir de Ba~datl~~ ~smail Pa~a'n~n eserinde 7 bulmaktay~z.
Ahmet Resmi Efendi taraf~ndan bahsedildi~i ve Bursal~~Tahir Bey'in cilt say~s~n~~da tasrih suretiyle nakletti~i gibi, Hüseyin Efendi'nin biri IV. Murad'~n iste~iyle
arapçadan tercüme etti~i "Ahbarüd-Düvel", biri de iki ciltten müte~ekkil "Hilkat-i
Ademden zamar~ma kadar olan vekâyiden bâhis "Bedayi'ül Vekayi" isminde iki
eseri olmak gerekmektedir.
Bu eserlerden Hammer de 8 bahsederek Bedayi'ül Vekayi'in Viyana kütüphanesinde bir nüshas~n~n da bulundu~unu söylemekte, Flügel katalo~u da 864 numarada kay~tl~~ bu cildin muhtevas~~ve vas~flar~~ hakk~nda bilgi vermektedir. 9 Prof.
Babinger de, sözü geçen Türk ve yabanc~~kaynaklar~na dayanarak eserinde" Hüseyin Efendi'ye ve kitab~na bir bahis ay~rm~~~bulunmaktad~r.
Kendisinden hem~ehrisi Profesör H. Mehmet Hanciç de eserlerinde bahsetmekte ise de, Ahmet Resmi Efendi ile Bursal~~ Tahir Bey'den fazla bir bilgi
vermemekte, yaln~ z o tarihte Hüsrev Bey Kütüphanesi müstakil bir müessese olma-

C. IV, S. 795, ~stanbul H. 1307.
Osmanl~~ Müellifleri c. III, S. 46.
~stanbul H. 1314, Kütüphane-i ~ kdam ne~riyat~ndan.
6 ~stanbul H. 1291, S. 165-183.
Esmaül-müellifin ve Asörül-musannifin, c. I, s. 322. ~stanbul
I 949Geschichte des Osmanischen Reiches-J. v. Hammer c. IV, s. 601.
Hammer Tarihi Tercümesi-Mehmet Ata, ~stanbul, 1333, c. VIII S. 266-267.
4

Arabischen, Persichen und Turkischen Handschriften der Kaiserlich-Königlichen
Hofbiliothek zu Wien-Prof. Dr. G. Flügel, Wien 1865, c. II. s. 94-96.
10 Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke-Prof. F. Babinger, Leipzig
1927, s. 186-187.
11 I. c.
349, s. 66, numara 65.
II. Knj~ zevni Rad Bosansko - Hercegovaçkih Muslimano, Sarajevo 1933, s.
38-39 No. 4.
(Bu bilgiyi say~ n Prof. Tayyib Okiç'e borçluyum).
1
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d~~~~cihetle, babas~n~n her halde medrese veya camide de bir görevi bulunmas~~
gerekti~i mütalaas~n~~yürütmektedir.
Bu iki eser hakk~nda Ke~füzzünun'da ve zeyillerinde herhangi bir i~aret bulunmad~~~~gibi, gerek ~stanbul kütüphanelerindeki tarihe ait eserlerin ilk defa 18501854 y~llar~nda tam bir alfabetik listesini tertip eden Ruscuklu Ali Efendi'nin
(1804-1857) kitab~nda 12, gerek son y~llarda Kütüphaneler Tasnif Komisyonu taraf~ndan uzun ara~t~rma ve çal~~malarla haz~rlanan ~stanbul Kütüphaneleri TarihCo~rafya yazmalar~~Katalo~unda 13 ve Topkap~~ saray~~kütüphanelerindeki Türkçe yazmalar aras~nda 14 Hüseyin Efendi'nin bu eserlerinin hiç bir izine rastlamn~~~
de~ildir.
28 A~ustos-4 Eylül 1957 tarihleri aras~nda Münich'te toplanan XXIV. Milletleraras~~ ~arkiyatç~lar Kongresinin Türkoloji seksiyonunda, Sovyet Tarih bilginlerinden Bayan Dr. Tveritinova'n~n yapm~~~oldu~u bir tebli~~15 SSCB Bilimler Akademisi Leningrad ~ubesi kütüphanesi yazmalar~~ aras~nda "Bedayi'ül Vekayi" in
Osmanl~~tarihine taallük eden cildinin bir nüshas~n~n bulundu~unu, müellifi, m~~htevas~~ ve k~sa bir tenkidiyle birlikte ilim alemine ilk defa olarak tarutm~~~ve
Leningrad'da 1951'de dikkati çeken bu eser hakk~nda, konferansc~n~n 1956'da
"Vizantiyski Vremennik" adl~~Rusca dergide (c. XI, s. 100-104) yarmlad~~~~
k~sa bir raporla, eseri daha önce Sovyet tarihçilerine de haber vermi~~oldu~u bu
tebli~den anla~~lm~~t~.
Dr. Tveritinova'mn bu tebli~ine göre Viyana nüshas~n~n ikinci cildi ve devam~~
olmas~~gereken bu yazma, ar~iv kay~tlar~na bak~l~rsa 15 1862 y~l~nda Petersburg'ta
Asya Müzesi taraf~ndan bir hususi kolleksiyon sahibinden sat~n al~nmak suretiyle
Rusya'ya gitmi~tir. Kitab~n cilt kapa~~~içinde yaz~l~~ve daha önceki sahiplerini gösteren kay~tlara ve tarihlere görede eserin ~~800 y~l~na kadar Türkiye'de bulunmu~~
olmas~~gerekti~ine hültmolunabilir. I. ~brahim devrinde kaleme al~nd~~~, ba~~ndaki
medhiyeden anla~~ lan bu kitapta müellif, eserin yaz~lmasma sebep olan ahvali

12 Türk Tarih Kurumu kütüphanesi yazmalar~~ No. 1002, El-Asr-ül Aliyye fi
Hazain-ül kütüb-ül Osmaniyye (Mmn Esma-i kütüb-üs Siyer-i~~ ~erife vet-Tevarih
vema yeteallaku bihüma).
Türkçe
12 ~stanbul Kütüphaneleri Tarih-Co~rafya yazmalar~~kataloglar~ :
Tarih razmalar~~fasikül ; Umumi Tarihler, ~stanbul 1943, 2. Fasikül ; Türk Tarihine
ait eserler, ~stanbul 1944.
14 Topkap~~Saray~~Müzesi kütüphanesi Türkçe yazmalar katalo~u - Fehmi Edhem
Karatay, 1-2 cilt, ~stanbul 1961.
15 Akten des Vierundzwanzigsten Internationalen Orientalisten-Kongresses, Münche
[Section VI II. Turkologie: Tveritinova, A. S. (Moskou) The Turkish manuscript
of Qo~a Husein's Chronicle Beda'iül Veqa'i (Volume I) from the Collection of
the Institute of Oriental Studies (Leningrad Branch), USSR Academy of Sciences]
1959 Wiesbaden. s. 398-402.
15 SSCB Bilimler Akademisi ar~ivi, ~~ inci fond, ~ a numaral~~defter, No. lo6,

y~l 1862/204.
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anlatmakta, ba~l~ca kaynaklar~n~~göstermekte, kaynaklar~n rivayetleri aras~nda zaman zaman kar~~la~t~rma ve münaka~alar yapmakta, bahis konusu etti~i olay ve
ki~ileri tenkit etmekte, devletin te~kilat ve icraat~~hakk~nda orijinal belgelere dayanan bilgiler vermektedir. Ya müellifinin ölümü dolay~siyle tamamlanmas~~veya
tamam nüshadan istinsah~~bitmedi~i için kronoloji bak~m~ndan 1520 olaylar~na kadar gelen bu eser, Dr. Tveritinova'ya göre, XVII. yüzy~lda yaz~lm~~~olan Osmanl~~
devleti tarihlerinin en tamam~~say~labilir. Bu sebeple bu el yazmas~n~ n bast~r~lmas~,
Ortaça'~~Osmanl~~devleti ile bu devlete tabi olan memleketlerle halklar~n~n tarihlerini ara~t~ran Ortaça~~tarihçileri için, büyük önemi olan bilgilerin artmas~na
hizmet edecektir. Ayn~~zamanda müellif esas itibariyle kendi ya~ad~~~~zamana ait
olmayan vekayii hikâye etmekte oldu~undan, eseri, bir dereceye kadar tarihi tetkikler kategorisine de dahil saymak gerekir. Bu bak~mdan Koca Hüseyin'in el yazmas~,
XVII.Yüzy~l~n ilk yar~s~nda Osmanl~~ devletinde tarih bilginlerinin seviyesini gösteren
bir belge olarak da üzerine alâka çekmektedir. Bundan ba~ka Koca Hüseyin, eserinde Müverrih Hoca Sadettin Efendi'nin "Tacüttevarih" ini oldukça yak~ndan
takip etti~i yerlerde, Sadettin'in çok s~ k ve bol bol kulland~~~~Arap ve Fars terkipleriyle süslü nesrini, Türkçe sözler ve Türk dili kurallariyle de~i~tirerek sadele~tirmekte ve Türkçele~ tirmekte de büyük ba~ar~~göstermi~ tir. Bu itibarla dil bak~m~ndan da bu eserin ayr~~bir önemi vard~r.
K~saca özetledi~imiz Münich tebli~ini, Dr. Tveritinova, Koca Hüseyin'in bu
eserinin elde mevcut asl~ na uygun olarak yay~mlanmas~n~, kongrenin ihtisas seksiyonunda bulunan Türk ve yabanc~~tarih bilginlerinin tasvibine sundu~unu söyleyerek, hakk~nda ara~t~rma yap~l~p ba~ka bir nüshas~~bulundu~u takdirde Edition critique haz~ rlanmak üzere i~~birli~i yap~lmas~~dile~iyle bitirmi~ ti. Dinleyenlerin önemle
ilgisini çeken bu nüsha metninin biran önce bast~r~lmas~~da, oybirli~i ile temenni
olunrnu~ tu. Münich'ten memlekete dönünce bizzat yapt~~~m ara~t~ rmalar bu eserin
baz~~ nüshalar~ mn memleketimizde de bulunabilece~i ümidini, maalesef bo~a ç~kard~.
1960 'da Moskova'da toplanan XXV. Sarkiyatç~ lar kongresi münasebetiyle
SSCB i Do~u Incelemeleri Enstitüsünün 1959-1961 döneminde bas~ma haz~rlad~~~~
yeni eserler hakk~nda yay~mlad~~~~bir bro~ ürden, 1961 'de "Badeyi'ül Vekayi'in 518
varaktan müte~ekkil metninin 14 cü numaray~~te~kil etmek üzere Dr. A. S. Tveritinova taraf~ndan yaz~lan bir giri~~ve Y. A. Petrosyan taraf~ndan haz~ rlanan bir
izahl~~fihrist ve indekslerle birlikte bas~lmakta oldu~u memnunlukla ö~
renilmi~ti ".
I~te bu yaz~m~zda tan.tma~a çal~~t~~~m~z eser, 1962 may~s~ nda Moskova'y~~
ziyaretimiz
s~ ras~nda birer nüshas~~heyetimiz üyelerine de hediye edilmi~~bulanan bu kitapt
~r. 18
Eser, 205 X 265 mm boyunda bezli mukavva kapakl~~ iki büyük cilt halinde
yarmlar~m~~t~ r. Birinci cilt, giri~~(sf. 1-23) ile aç~klamal~~fihristi (s£ 24-75) ve met" Monurnents of Oriental Literature, Publishing House for Oriental Literature, Moscow 1960, S. 13-14. Ayn~~ bro~ ürden (s. 6) Zeyneddin Vas~fi'nin XVI. yüzy~l Orta Asya Tarih ve Edebiyat~n~~anlatan Farsça yaz~lm~~~ayn~~
isimde bir eserinin
daha Enstitüce bas~ma haz~rland~~~~anla~~lmaktad ~ r. Bu kitap ta geçen sene yay
~mlanm~~~bulunmaktad~r.
18 Türk Tarih Kurumu Kitapl~~~
: B 4463/1 ve 2.
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nin t~pk~~bas~m~ndan ilk 400 sahifeyi te~kil etmekte, ikinci ciltte de metnin geri
kalan (sf. 401-1052) k~sm~~ ile (7 numaral~~ek fotografa baktntz). ~ah~s adlar~~ (sf.
1055-1091), yer ve topluluk adlar~~(sf. 1092-I I 16) indeksleri yer almaktad~r. ~kinci
cilde ayr~ ca ilave olunan dört sahifelik bir cetvelle de t~bk~-bas~ mda silik ç~km~~~
olan kelimelerin okunmalar~~sa~lanm~~t~r.
Dr. Tveritinova, "Giri~" ba~l~~~~alt~nda eseri tamtmak maksadiyle yazd~~~~
önsözünde, Osmanl~~tarihçili~inde Vekayiname tarz~ndaki eserlerin büyük ölçüde yer
ald~~~n~~söyliyerek, bunlardan bilhassa zaman~n~n olaylar~n~~nakledenlerin önemini
belirttikten sonra, 16 ve 17 inci yüzy~llarda yaz~lm~~~bu neviden bir k~s~m eserlerin
de, yazarlar~n kulland~klar~~kaynaklar~n çoklu~u nisbetinde üzerlerinde durulma~a
de~er bir özellik ta~~d~klar~m, bilhassa bunlarda zamanun~za kadar gelemeyen
kaynaklardan elde edinilmi~~bilgilere de rastland~~~n~~ i~aret etmektedir.
Yazara göre, 17 nci yüzy~ l Türk tarihçileri aras~nda Osmanl~~devletinin kurulu~undan ba~layarak zamanlar~ na kadar olan devrin tarihini yazm~~~bulunan say~l~~
kimseleri te~kil eden Solakzâde Hemdemi (01m. 1658), Kara Çelebi zade Abdülaziz
(01m. 1658) ve Müneccimba~~~Ahmet (01m. 1702) den ba~ka, yaln~z Hammer taraf~ndan kaynaklar~~aras~nda kendisinden bahsedilmi~~bulunan, Bosnal~~Koca Hüseyin Efendi'nin yazm~~~oldu~u "Bedayi'ül Vekayi"i de, bu kategoriden say~lmas~~
gereken bir eserdir. Müellifin ayn~~zamanda IV. Murad'~n Ba~dat seferi s~ras~nda
Padi~ah~ n emriyle Ahmet Yusuf Sinaneddin Karamanl (01m. 161o) nin 1599 da
yazd~~~~"Ahbar-üd Düvel" adl~~ ~slam tarihini de arapça aslmdan Türkçeye çevirmi~~bulundu~u, ölümünden önce de iki ciltlik bir umurni tarih yazmakla me~gul
oldu~u bilinmektedir.
Dr. Tveritinova, bu önsözde Viyana'da bulunan Bedayi'ül Vekayi'in, kendisince, sözü geçen eserin birinci cildi oldu~unu, son zamanlara kadar nerede oldu~u bilinemeyen hattâ Hüseyin Efendinin ya~~n~n ilerlemesi dolay~siyle yazamarm~~
bile oldu~u tahmin edilen ikinci cildinin Leningrad'da 1950'de ortaya ç~k~~~~ve Rusya'ya gidi~~~ekli ile men~e'i hakk~ ndaki tahminlerini de kaydetmektedir.
Bir mükaddime, üç bab ve dört fasl~~ile bir fihrist ve bir tenbihi ihtiva eden ve
Viyana'da bulunan "Bedayi'ül Vekayi'in birinci cildi, taraf~m~zdan sözü geçen
eserin Türk Tarih Kurumu Kitapl~~~~ar~ivinde bulunan mikro-filmi üzerinde
yap~lan incelemeden anla~~ld~~~ na göre, "Hayat~n, levh-ü kalemin, göklerin
ve yerin, meleklerin ve cinlerin, Adem ve Havva'n~n yarad~l~~~hikâyelerinden
sonra Hazreti Muhammed'in ecdad~~hakk~nda bilgi vermekte, do~umundan hicretine, hicretten ölümüne kadar geçen olaylar~~ anlatmaktad~r. Birinci fasl~~Hülefa-i
Ra~idin ve Oniki ~mamla, Emevi, Abbasi ve Fat~mi Halifelerini, ikinci fasl~~Abbasl
Halifeleri zaman~ nda Horasan ve Maveraünnehir'de, Fars, Azerbaycan ve sair biladda istiklal üzere saltanat edenlerin icmalen menakiblerini, üçüncü fasl~, Abbasl
halifelerinden sonra M~s~r, ~am ve sair diyar-~~ ~slamda olan padi~ahlar~n menakibini, dördüncü fasl~~ise, Cengiz o~ullariyle K~z~lba~lar dedi~i ~ranhlar hakk~ndaki
malûmat~~kronolojik bir s~ ra dahilinde te~kil etmekte ve kitab~ n son k~s~ndar~nda da
eshab-~~tabakata, hükümdar silsilenameleri, ~ehir tasvirleri, Aristo ve Eflatun gibi
filosof lar hakk~ nda bilgilerle Samano~ullar~, Gazneliler, Afrika müslüman devletlerine ait bahisler yer almaktad~ r. 609 varaktan ibaret bulunan bu eser "~n~allahü
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Tealâ Afrika dahi Memalik-i Mahrusa-i Osmaniye'ye müdahhaldir, Cezayir-i garp
dahi" diyerek sona ermektedir (I, 2 ve 3 numaral~~ek fotograflara bakm~z).
T~pk~~bas~m~~yaz~m~za konu olan Bedayi'ül Vekayi nüshas~~gibi, Sultan ~brahim'in
saltanat zaman~nda yaz~ld~~~~bilinen Viyana nüshas~nda Padi~aha duadan sonra
müellifin "sebeb-i tahrir-i kitab old~~ r ki" (V. 2 a) diye ba~layan (1 numaral~~
fotograf).
"Bu hakir-i pür taksir, Hüseyin ül fakir mukaddema Divan-~~ali~anda Reis-i
küttab-~~Utarid-~-nazir ve enis-i vüzera-i Mü~ teri tedbir olup badehu pir olmakla
kü~e-i uzlette caygir olmu~idim. Bir ruz-~~piruzda hat~ra bu hat~ra hutur eyledi ki,
bu güzergah-~~fenadan ubur ettikte, baz~~asari= sudur eyliye ki, ila merr-i~-sühur
ved-dühur nam~m~z mezkür olma~a bais ola. 01 ecilden manzurumuz olan kütüb-i
tevarih ve siyerden pür iber olan baz~~bedayi-i vekayi ve nevadir-i bedayi' ve menakib-i acayib ve garayibi silk-i tahrire çeküp bir mecmua tastir oluna, ta ki k~ssalar~ndan hisseler al~n~p ve eshab-~~düvel amellerin â'mal-i mütekaddimine tatbik eyliyeler. Zira her madde ki mukaddema vaki olmu~tur. Mürur~~zamanla geru vaki
ola~and~r. ~nsan~n ömrü ise kaIil olup her nedenlu müsin olsalar yine tecrübe ile her
maddeyi maltim edinemezler. Pes din-ü devlet hizmetinde olan eshab-~~manas~ba
münasiptir ki nüsuh-i tevarihe müracaat edip eyyam-~~devlet ve hengam-~~hizmetlerinde hadis olan havadis-i güze~te sallerde emsali olan ahvale misal edip, herhalde
âmal-i melihay~~mürtekip ve ef'ali kabihar müctenib olalar."
Sözleri gözden geçirilecek ve fihristi (v. 2 b) ile onu takip eden tenbih ba~l~kl~~
sat~rlar okunacak olursa (6 numaral~~fotograf) ayn~~ad~~ta~~mak ve ayn~~kimse taraf~ndan yaz~lm~~~bulunmakla beraber Viyana nüshasiyle Leningrad nüshas~n~n ayr~~
ayr~~ zamanlarda yaz~lm~~~olduklar~~ve birinci cilt yaz~l~rken ikincinin dü~ünülmedi~i ve mü~terek bir plana ba~l~~bulunmad~klar~~ aç~kça görülür. Viyana nüshas~n~n
konusunu ~slam tarihi te~kil etti~ine göre, yaz~l~~~nda Hüseyin Efendi'nin, Ahbar-üd
Düverden faydalanm~~~oldu~unu gösteren herhangi bir i~arete de rastlanamamaktad~r. Sadece "Ahmet Gaffarrnin (01m. 1552) Nigaristan~~12 tertibi ihtiyar
olunup ve anun hikayeleri dahi tercüme olunmu~tur." (V 3 a) ~eklindeki kay~ttan,
müellifin daha çok ad~~geçen bu eserden mülhem bulundu~u ve istifade etti~i anla~~lmaktad~r (2 numaral~~ ek fotografa bak~n~z). Bu itibarla Viyana nüshas~m, IV. Murad'~n Türkçeye çevrilmesini emretti~i kitab~n, Hüseyin, Efendi taraf~ndan yap~lm~~~bir tercümesi ele geçinceye kadar, sonradan ba~ka isim alt~nda ve ba~ka bir
plan dahilinde yine o zat~n kalemiyle vücuda getirilmi~~islam devletleri tarihine
ait bir eser olarak kabul etmek gerçe~e daha uygun dü~er san~r~m 20.
19 Nigtiristan'~n Alt~parmak Mehmet Efendi (01m. 1613) taraf~ ndan yap~lm~~~
Türkçe iki tercumesi Topkap~~Saray~~Müzesi kütaphanesinde (Revan, 1466 ve
1467) mevcuttur.
20 Üzerinde eski sahibi taraf~ndan sat~n al~nd~~~~yaz~l~~bulunan 26 Kas~m '763
tarihinden sonra Viyana kütüphanesinin mal~~ olmu~~oldu~u ~üphesiz bulunan
nüshan~n, sözü geçen ilk ve son sahifelerinin t~ pk~~basanlar' bu yaz~m~za eklenmi~tir.
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Ahmet Resmi Efendi'nin Sefinet-iir Rüesa'da Ahbar-üd Düvel hakk~nda vermi~~
oldu~u haber de, sadece tercümeye ba~lanm~~~oldu~unu i~aretten ibaret say~lmak
gerekir. Ahmet Resmi Efendi gerçi Bedayi'ill Vekayi'in iki cilt oldu~undan bahsetmekte ise de, eserin mukaddemesinden nakletti~i sat~rlar, yaln~z bu defa yay~mlanan
Leningrad nüshasu~da aynen görüldü~ünden (4 numaral~~ek fotogrgfa bakt~m), onun
sadece bu cildi okumu~~oldu~unu ve o tarihlerde bu cildin baz~~nüshalarmur henüz
Istanbul'da da bulundu~unu göstermesinden daha fazla bir de~er ta~~mamalctad~r.
1862 y~l~nda A. Dorn taraf~ndan Asya müzesine hediye edildi~i bilinen bu
nüsharun, Leningrad'a intikal yeri ve ~ekli hakk~nda yap~lan tahminin de, o kadar
önemli olmamakla beraber, bir noktas~n~~tart~~mak gerekmektedir. Nüshamn üzerinde adlar~~ve hüviyetleri tasrih edilmek suretiyle kay~th bulunan eski sahiplerinin Edirne'yle ilgili bulunduklanna bakarak, kitab~n oradan al~nm~~~oldu~u
samimi§ ise de, son sahibi oldu~u anla~~lan Valde Ke~hüdas~~Zâde Mehmet
Sad~k Efendi H. 1210 dan, Istanbul'da ölümü tarihi H 1232 (18 Ekim 11317)'ye
kadar, devlet merkezinde yüksek kazai görevlerde bulunmu~~ve Reisülülema pâyesini alm~~~bir zat oldu~una göre, bir müddet hususl kütüphanesinde yer alm~~~
bulunan bu kitab~n, ancak onun terekesinden al~nabilece~i ve bu tarihten sonra
Istanbul'dan d~~ar~~götürülebilece~i ihtimali akla daha yatk~n görünmektedir. Bununla beraber sözü geçen eserden Ba~dat'h ~smail Pa~a'n~n da kitab~nda babsetmi~~olmas~, baz~~nüshalarm XIX. yüzy~l sonralar~na kadar Istanbul'da var
oldu~unun da ba~ka bir delili say~lmak gerekir.'
Dr. Tveritinova güzel bir nesih ile yaz~lm~~~bulunan eserin, bizzat mtiellif taraf~ndan kaleme al~nm~~~ veya kontrolundan geçmi~~bir nüsha oldu~u kanaatindedir.
Her iki yazmada da yazan~n ad~~ ve yaz~l~§ tarihi bulunmad~~~~cihetle bunu
teyit veya red edecek bir delil elimizde olmamakla beraber, sözü geçen Viyana
nüshas~n~n da hemen hemen ay~n kalemden ç~km~~~oldu~una hükmettirecek yaz~~
benzerli~i bu bak~mdan dikkati çekmektedir ve genel olarak yaz~~pek güzel
olmamakla beraber temiz ve okunakh bir niteliktedir (Ekli fotograflan kar~~/a~~
t~nn~z).
Eserin ba~~nda, metinden ba~ka bir yaz~~ile yaz~lm~~~16 sahifelik tafsilâth bir fihrist vard~r ki, giri~~yaz~s~n~~takip etmek üzere aç~klay~c~~notlar konulmu~~ve tarihler
milâdiye çevrilmek ve ~) Ba~lang~çlar, 2) 1324-1359), 3) 1359-1389, 4) 1389-1402, 5)
1402-1413, 6) 1413-421, 7) 1421-1451, 8) 1451-1481, 9) 1481-1512, ro) 1512-1520
olaylar~na ait kumlar on bölüme ayr~lmak üzere bir tasnife tabi tutulmak suretiyle
Y. A. Petrosyan taraf~ndan Rusca'ya tercüme edilerek kitaba konulmu~tur.
Müellif, mutad ~ekilde hamdü sena ve zaman~n Hüktimdan Sultan Ibrahimle
~ehzadesine dua ile ba~lad~~~~bu kitab~n~n, yaz~l~§ sebebini de ~u sat~rlarla aç~klamaktad~r : (4 ve 5 numaral~~ek fotograflara bakt~m).
"Bais-i tahrir-i kitab old~~r ki,
Bu abd-i hakir-i pür taksir yani Hüseym-ül fakir altm~~~seneden beru Divan-~~
Adalet Unvan-1 Al-i Osman'da hidmette bulunup, sinnen seb'in ve semanh~~ma11 S.

O. VI, 193,
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beyninde, riyaset-i küttab-~~Utarid cenab hidmetinden münfasil oldu~umuz eyyam-~~
taattulâtta, tazyi-i evkat etmeyip sahife-i ruz-i gârda âsar~m~ z kalsun deyu, Bedayi'ül
Vekayi ismi ile müsemma ilm-i tevarihte bir mecmua telif edip, Hazreti Resul-i Ekrem sallallahü aleyhi vesellem hazretlerinin ve ecdad~n~n ve Hülefa-i Ra~ idinin ve
Eimme-i ~sna A~er ve Hülefa-i Emeviyye ve Abbâsiyenin ve sair zaman-~~Islâmda
olan padi~ahlar~n as~rlar~nda vaki olan nevadir ve bedayii ceste ceste tebyin ve her
devletin tuli~~ ve grubunun tarihini ve her padi~ah~n müddet-i saltanatlar~n tayin
etmi~tik. Lakin beyaza ç~karmay~') müsvedde idi. Hicret-i nebeviye-i aliye-i efdal'üt
tahiyyenin bin elli dört zilhicce gurresinde tedvin etme~e niyet etdü~ümüzde bir gece
âlem-i misâlde gördüm ki, kar~ umda iki azim bab meftuh olup bir derya-i biâpayan zâhir oldu. Yine Alem-i menamda bu veçhile ilham oldu ki, ol iki bab-~~kü~adenin birisi beyan olunan müsevvedat olup birisi dahi selâtin-i cihad âyin-i
Osman enarullahü tealâ burhanüssalifin ve azze nasrülbakiyyin el-mütehallifin
zaman-~~nusret karinlerinde vaki olan fütuhat-~~azime ve esna-i saltanatlar~nda vukubulan nevadir ve bedayi tahriri ola ve lihâza Tevarih-i
Osman~~dahi kaide-i
mezbure üzere tahrir ve telife ~uru olundu ve Iran ve Irak-~~Arab ve M~s~r ve ~am
ve Diyarbekir ve Karaman ve sair mül~lk-i müteferrikadan her padi~ah~n asr~nda
olan selâtini dahi icmalen zikreyledik. Zira mül~lic-i mezburenin saltanatlar~~tedricle
Padi~ahan-~~Al-i Osmana nasip olacakt~r. Bu babta Hep Bihip musannifi Mevlana
Idris-i Bitlisi'ye iktida eyledik ve müverrihin-i salife yazd ~ klar~~ kitaplarda zaman
itibar edip el akdem fel akdem derler imi~. Lâkin selâtin-i Abi Osman guzzat-~~fisebilullah olma~la Tabiin ve Hülefa-i Abbasiye'den sonra yaz~l~ p sair Mülük ve Selâtine takdim ve tafdll olundu ve tafsil-i tafazzullar~~ dahi beyan olundu."
Bu sat~rlar, Viyana nüshas~n~ n daha önce yaz~l~p haz~rlanm~~~oldu~unu ve
29 Ocak 164.5 'de tebyize ba~lanaca~~~bir s~ rada 22, müellifin rüyas~nda ald~~~~bir
ilham~n ikinci bir cildde de Osmanl~~tarihini yazmak arzusunu kendisine duyurdu~unu ve böylece yeniden i~e giri~mi~~ve evvelki ile isminden ba~ka ba~~nt~s~~olmayan
ve bilhassa Türk tarihinin bütünlü~ü yönünden Selçuklular devrini atlamak ve daha
ba~ka bo~luklar da b~rakmak suretiyle ayn~~isim alt~ nda yeni bir kitap daha vücuda
getirmi~~oldu~u dü~ üncesini desteklemektedir. Bilhassa "Tenbih" ba~l~~~~alt~nda (V.
3 a) ileride memleketin kaderiyle ilgili hizmetlerde bulunacaklar~n geçmi~~olaylardan alacaklar~~derslerin önemine ~u sat~rlarla i~aret etti~i de görülmekte ve bu ikinci
kitab~ n daha özel bir amaç güdülerek yaz~ld~~~~anla~~lmaktad~ r. (5 ve 6 numaral~~
ek fotograflara baktruz).
"Eshab-~~ukul ve iz'ana pu~ide ve nihan de~ildir ki, egerçi ~ahan-~~bahtiyar ve
husrevan-~~ ho~mened-i devletyar~n tab-~~ âkilâne ve mizac-~~ âdilâneleri mümkündür ki, zamanlar~nda olan mü~kilât-~~ vakiat ve mühimmat~~serengü~t-i tedabir-i
saibeleri ile halledip âhar~n arâ ve efkâr~ na muhtaç olmayalar. Lâkin Sultan-~~azimü~~an olanlar riayet-i esbab-~~azm ü hazm ve vikayet-i esas-i
bezm ve esas-i
(,!-,1i1 ) rezmde ve âyin-i mülkdari ve ferman-revayi ve kavanin-i raiyet-perveri ve
22 Buna bak~l~nca Naima'n~n Koca Ni~anc~~Hüseyin Efendi'nin ölüm y~l~~olarak gösterdi~i 1644 tarihinin yanl~~~oldu~u görülmekte, en az eserini 1520 olaylar~na kadar beyaza çekebilecek bir süre daha, bu tarihten sonra da ya~am~~~oldu~u anla~~lmaktad~r.
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ki~ver-kü~ayi de rüsum-~~âsar-~~eslâf~~ kendulere üstad ittihaz edegelmi~lerdir ve müverrihin-i sâlife vekayi-i sab~kay~~silk-i tahrire çektiklerine bais oldur ki, baz~~havadis
yirmi otuz belki bir kaç yüz y~lda bir iki kere hâdis olur. Ruz-i gârda ise anlar~n
emsali vekayi vaki olmaktan hali olmaz. ~nsan~n ömrü kalil olup yüz ya~~ nda dahi
olursa eyyam-~~ hayavat~nda her hususu tecrübe edemezler. 01 ecilden an~n gibi
zuhur eden nevadir-i umuru mütekaddiminin reyleriyle tatbik etmek gerektir ki, ta
ki badet tahkik ara-i sâibelerine iktida ve su-i tedbirlerinden iba eyleyip her hususta isabet eyliyeler."
Nasir önsözünde böylece eserin yaz~l~~~maksadiyle özelliklerini belirttikten sonra,
Bedayi-ül Vekayi'in kaynaklar~~ hakk~nda da ~u aç~klamay~~yapmaktad~r :
Türkçe olarak A~~k Pa~a zâde, Ne~ri, Koca Ni~anc~~ Celal zâde Mustafa, Kemal
Pa~azâde ve Sadettin'den, Arapça ve Farsca yaz~lanlardan da ~dris-i Bitlisi (01m.
1520), ~erafettin Ali (~~lm.1 454), ~ bni Arab~ah (1388 - 1437), Suriyeli Hasan Burini (1556 - 16~ 5)'nin eserlerinden faydalan~lm~~t~r. Ayn~~ zamanda Hüseyin, Sadettin'in olsun, di~er yazarlar~n olsun eserlerinde verdikleri bilgileri onlar~n gösterdikleri kaynaklardaki bilgilerle de kar~~la~t~rarak do~ruluklarm~~ kontrol etmi~tir.
Örne~ini Istanbul'un fethini takip eden olaylar~~naklederken Sadettin'in yazd~~~~
bütün kaynaklar~~Hüseyin'in de aynen verdi~i ve bu kaynaklardan hangisine önem
verilmek gerekti~ini de belirtti~i görülmektedir (V. 204 b). Kaynaklar~n~n yer yer
tenkidini de yapmaktad~ r. Süleyman Çelebi'nin öldürülmesi hakk~nda Ne~rrnin
rivayeti buna güzel bir örnektir (V. 14~ b.).
Eserin özelliklerinden biri de, yukar~da da bir vesile ile i~aret olundu~u gibi,
Hüseyin'in üslubundaki sadeliktir. Bahislerin öteki Türk tarihçilerine nazaran aç~k
bir Türkçe ile yaz~lm~~~olmas~, devlet erkâmna dair bilgiler de uzun tasvirlere ve
medihlere kaç~lmadan nakledilmi~~bulunmas~~ve meseleleri daha aç~klay~c~~ ~ekilde
izah etmesi, bu görü~ü destekleyen ~u bir kaç örnekle önsözde belirtilmi~ tir.
Sadettin, Tac-üt Tevarih, C. 1, S. 40-41 :
"Ve teksir-i asker emrinde ol vezir-i hüceste eser, ~ah-~~feridun fer mahzar~nda
Bilecik kad~s~~ olan Mevlana Halil ile me~veret buyurup efkar-~~isabet medarlar~~bu
vech üzere karar buldu ki evlad-~~etrakten civanan-~~çalâk intihap olunup zamimesipah-~~zafer penah k~l~na. Bu mühhimm-i celil Mevlana Halil reyine tahvil olunup
mevlânay-~~mezbur dahi ol hidmette istikamet üzere k~yam ve kemal-i say ve ihtimam edip dilâver civanlar ve ruz-~~musafta ~ir-i jiyanlar cemedip her birine günde
bir akçe-i osmani ki rubu dirhem-i ~er'idir vazife tayin olunduki eyyam-~~sefer encam
bulup muavedet buyuruldukta günlükleri kat'olunup her biri vatan~nda ziraata
me~gul olup rüsum-~~diva.niyeden halâs ola. Bunlara onba~~~ve yüzba~~~ve binba~~~
tayin olunup yaya nam~~ile i~tihar buldular. Lâkin bu taife-i piyade vard~kça ziyade
olup sefer ve hazerde fesada irtikâblar~ndan olundu ki .minbaid evlad-~~küffardan
hidmete yarar merdan-~~kârzar ihtiyar olunup . .
Ayn~~konuyu Hüseyin Efendi ise ~öyle anlatmaktad~r. (V. 44b-45a) :
"Çünkü ehl-i islam ile âbede-i esnam mabeyinlerinde adavet-i dini ve dünyevi
vaki oldu. Cihet-i tevsi-i bilâd ve maslahat-~~gaza ve cihad için izdiyad-~~ecnad
elbette laz~m gelmi~tir. Türklerin nevreside o~ullarmdan günde birer akçe ulüfe ile
bir midkar piyade asker tahrir edip nam~n~~yaya koyal~m ve her yüz adama bir süvari
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salâr edip ve her bin adama bir bey nasbeyleyelim. Sefere vard~klar~nca ulufeleri
verilsin. Sefer olmad~~~~zamanda ulffeleri hazineye kal~p ancak muayyen olan yerlerin ekip biçip u~ur ve resimden ve tekâliften muaf ve müsellem olsunlar, dedi.
Orhan Han birader-i sa'd ahterinin bu reyin dahi istihsan edip piyadesine yaya
ve yüzba~~~olan süvara müsellim ve binba~~na yaya beyi deyu nam koyup ve bu
taifeyi kazasker olan Mevlana Kara Halil tahrir eyleyip bu minval üzere asker-i
Orhaniye mülhak oldular. Giderek cemaati mezbure seferlerde ~enaat üzere olma~~n yeniçeri zuhurundan sonra ulûfe verilmeyip heman vechi me~ruh üzere ziraat
ile geçinip u~r ve resimden muaf idiler, geru seferlerde hizmet ederlerdi. Merhum
Sultan Murad bin Selim Han tâbe serahüma zaman~nda askere ihtiyaç olmama~la
yaya ve müsellin~~taifesi mensuh olup ellerinde olan arazi miriden für~~ht olunup
sonradan kenduleri dahi reaya kayd olundular ve çiftlikleri timar olup hala mensuhat dedikleri zeamet ve timarlar anlar~n asar~d~r."
Tac-üt Tevaril~'ten (C. 2, S. I62-16:?) :
Huruc-~~ ~ah Kulu ve Fitenhay-~~bi hadd-~~ o
"Bundan esbak rakamzede-i kilk-i bedayi nigâr olmu~d~~ki, Sultan Korkud
hazretleri M~s~r'a varup geru rücu ettikte, eyaletgalu olan Teke vilahyeti geru
makarr-~~hükümet k~luup aff-~~ padi~ahiye mazhar olmu~tu. Egerçi ol vilayet ehli
saye-i adaletinde bir nice gün'asude hal oldular amma, ol diyar etrakinin vücud~napaki levs-~~tabii ile mülevves olup f~tratlar~nda redaet ve hilkatlerinde denaet
araz-i zati mesabesinde idi. 01 nak~slar~n derun-~~nifak-makrunlar~nda enva~~mefasid müdeggam ve her biri adem ~eklinde hayvan-~~lâyüfhem idi. ~ehzadenin hat~r-1
naziki ol bed-likalardan teneffür etme~in kadimden eyaletgahl olan Saruhan vilayetini arzu edüp, kapusu halk~ndan bir kaç dilaveri hazanesini muhafaza ve
nakl için al~koyup bir gece alelgafele Saruhan canibine teveccüh etti. 01 nevahi
e~irras~~hususa K~z~lkaya nam mahallin e~kiyas~~ ~ehzadenin hilaf-~~mutad üzere
hareket ve ~itab~n göricek karner-asa ~ebgirdlik ittü~ünden hur~id-i felek saltanat~n
zevaline istidlal edüp aheng-i huruc ve zirve-i fesada uruc ettiler ve sene sitte a~ere
ve tis'a mie muharreminin a~urasmda âyin-i revaf~z üzere akd-i cemiyet edip
~ah Kulu demek ile mülâkkab bir murdar~~serdar ettiler.
Bedayi-ül Vekayiden (V. 386a) :
Derbeyan-~~Huruc-~~ ~ah Kulu
~ahzade Sultan Ahmed'in Tatar Ham Mengiligiray Han'a irsal etti~i namesine
an~el olunmay~p, ~al~zade-i alicah Selim ~ah'~n Akkirman'a geçdü'~ i mesmuu oldukta, masru olup yan~nda olan adamlar~n~~cem edip Amasya'dan huruc edüp Karaman
diyar~na azimet eyledi. ~ehzade Korkud dahi M~s~r'dan geldikte Teke vilayetinde
ideyorken atas~~dergalun~n ayan~~Ahmet Hani taht-~~cihanbaniye iclasta ittifaklar~n
bilüp nisab-~~saltanattan nasibi h~rman oldu~un iz'an edinüp, kapusu halk~~ile Teke'den kalkup bira izn-i peder Manisa ~ehrine güzer eyledi. Me~er ki Teke vilâyetinde
~eytan Kulu namma bir bedbaht müfsid var imi~. Bir ma~arada sakin olup bir
kû' hsarda mutavattm olup ve mübala~a esrar~~kenduye yâr ve havadar edinüp ol
bariciler ile huruca f~rsat gözedür imi~. Zikrolunan ~al~zadelerin harekat ve ink~lab~n
ve sultan Bayezid Han'm kemal-i mertebede ~zt~rab~n i~ittikte görür ki memleket
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hali. Hâris yok, meydan-~~saltanatta kimesne görünmez, fâris yok. Tab'~~murdar~nda
~ehriyarl~k sevdas~~galip görünür. Tevakkuf etmeyüp heman yan~nda ve etraf~nda
olan e~irra ve etraki ve levendat-~~çalaki cem edüp ve kendüsini k~z~lba~~ ~ah~na
mensup gösterüp namma ~ah Kulu koyup huruç eyledi."
Bedayi-ül Vekayi'e bir çok yönden üstünlükler sa~layan bu özelliklere ilave
olarak, Divan-~~Hümayunda mevcut baz~~ eski tarih belgelerini de aynen ve kaynak
göstermek suretiyle teyid ve tevsik etmi~~olmas~d~r ki, bunun en önemli örne~i hiç
~üphesiz Fatih Kanunnâmesi'dir (Metin V. 277b-283b). Hicri 1022 (M. 1613) senesinde Reisülküttab bulundu~u s~rada Divan kanunnamesinden ihrac etti~ini belirtti~i bu metin, sözü geçen ve ancak sonradan Viyana'daki kayna~~~belli olmayan ve
daha sonra istinsah edilmi~~bulunan ~ekliyle zaman~m~za intikal eden kanunnamenin 23 üzerindeki her türlü ~üpheyi bertaraf edebilecek bir kesinlik ve ayd~nl~k
göstermesi bak~m~ndan da Bedayi-ül Vekayi`in de~erini artt~rmaktad~r (8 numaral~~
ek fotografa bak~n~z).
Y~ld~r~m zaman~nda rü~vet alan kad~lar~n suistimallerini önlemek için mahkemelerde davalardan al~nacak harçlar hakk~nda kaydetmi~~oldu~u tarife (V. 95a ve b)nin de Maliye ve Adliye tarihimiz aç~s~ndan önemli bir belge say~laca~~~~üphesizdir.
Bedayi-ül Vekayi'i büyük bir dikkatle incelemi~~ve onu zaman ve konu bak~m~ndan ça~da~~~olan metinlerle kar~~la~t~rm~~~bulunan Bn. Tveritinova önsözünü 24,
eser hakk~ndaki hükmünü özetleyen ~u sat~ rlarla bitirmektedir :
"Onyedinci yüzy~lda kaleme al~nan Osmanl~~ vekayinamelerinden Hüseyin'in
eseri, bu hususta en geni~~ve tam bilgi vereni say~labilir. Ayn~~ zamanda bu eser
onyedinci yüzy~l ortalar~nda Osmanl~~devletindeki tarih ilmi seviyesini göstermesi
bak~m~ndan da ilgi çekici bir vesikad~r. Bu eserin yay~mlanmas~~Ortaça~~Osmanl~~
Imparatorlu~u ve ona dahil milletlerin tarihini ara~t~ran Orta Ça~~tarihçileri için
büyük bir ilgi uyand~ran bu sahadaki olaylara dair gerçek malümat~~geni~letme~e
yarayacakt~r."
Osmanl~~tarihi kronikleri külliyat~na böyle de~erli ve önemli bir eseri, en son
bilim metodlar~na göre de~erlendirmek suretiyle, kazand~ran Bn. Tveritinova'y~~
her bak~mdan tebrik ve takdire de~er mesaisiyle, Osmanl~~ - Türk tarihine, benzer
yay~nlariyle hizmetleri geçmi~~olan Gieze, Witteck, Taeschner, Babinger gibi de~erli
ilim adamlar~~zincirinin yeni bir halkas~~ olarak Türk tarihçilerine tan~tma~~~bir
vazife sayd~m. Osmanl~~Vekayi'nâmeleri aras~ndaki yerini bu suretle alarak genel
faydalanmaya konulmu~~bulunan Bedayi-ül Vekayi'i de ilgilenenlere az çok tan~tmaya hizmeti olur ümmidiyle eser hakk~ndaki bu k~sa ele~tirmeyi yazm~~~ bulunuyorum.
FA~K RE~~T UNAT
23 Kanunname-i
Osman, (Tarih-i Osmani Encumeni Mecsuas~~ ilavesi)
~stanbul 1330.
24 Bu önsözü Rusca asl~ndan özetliyerek muhtevas~ndan faydalanmam~~sa~layan D. T. C. F. asistanlar~ndan say~n Ismail Kaynak'a te~ekkür ederim.
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Res. ~~— Viyana nüshas~n~n ilk iki sahifesin~n fotograf~~
"Kitab~n yaz:1g sebep ve amac~n~~aç~kl~yan ikinci sahifed~ki bahsin
okunu~u, 314 öncü sahi f~nin 7 - 20 inci sattrlartr~da aynen gösterilmi~tir."
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Res. 2 — Viyana nüshas~n~n 3 ve 4 üncü sahifelerinin fotograf~~
"Ilk önce yaz~lm~~~olan bu kitab~n plân~~ve ba~l~ca örnek ve kayna~~~
hakk~nda bu sahifelerden bilgi edinilmektedir."
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Res. 3 — Viyana nüshas~ n~n son iki sahifesinin fotokopisi.
(3/4 üncü sahifenin ilk iki sat~r~na baku~tz)
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Res. 4 — Leningrad nüshas~~ metninin 2 a (sf. 2 ~ ) yapra~~n~n fotograf~.

"Kitab~n nas~l ve ne amaçla haz~rland~~~n~~aç~klayan bu paragraf~n
okunu~u, 315 inci sahifenin alttan ~~- 3 ve 316 ~nt~~sahifenin üstten
~~- 15 inci sat~rlar~nda aynen gösterilmi~tir"
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Res. 5 — Leningrad nüshas~n~n
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Res. 6 — Leningrad nüshas~ n~n 3 a sf. 23) yapra~~~
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Res. 7 — Leningrad nüshas~n~n sondan bir önceki 517 a (sf. 1051) yapra~~~
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Res. 8 — Leningrad nüshas~~ metninin 277 b (sf. 572) yaprag~.
"Fatih Kanunnamesi metninin nereden ve ne ~ekilde ve hangi tarihte
istinsah edilmi~~buluudu~unu açtkltyan bu metin için ~~~inci
sahifeye baktntz."
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