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Çe~itli devlet hizmetlerinde bulunduktan sonra me~ihat makam~nda da görev yapan Kara
Çelebi-zâde Abdülaziz Efendi ayn~~zamanda tarihi eseri ile de tan~nm~~t~r. Onun Rar~atii'l-eb~'ar.•
adl~~tarihi, ara~t~nc~lar aras~nda tercih edilen bir eserdir. Aziz Efendi idari görevleri ifa ederken
kaleme ald~~~~eserini IV. Mehmed'e takdim etti~i zaman Rumeli kazaskeri bulunuyordu. Bu
yüzden padi~ah~n iltifatlanna mazhar olmu~tu. Nitekim onu bir müddet sonra ~eyhülislâm
görüyoruz. Ravzatü7-ebrârAdem'den 1058 (1648) y~l~na kadar gelen olaylar~~ihtiva eder. Umumi
bir tarih tarz~nda kaleme al~nm~~t~r. Devrinde çok okunan bir eser olmal~~ki otuz~~n üzerinde
yazmas~~bulunmaktad~r Eser H. 1248(M.1832) de Bulak'da bas~lnu~t~r.
Miicadeleli geçen devlet hayat~~yüzünden Istanbul'da tutunamayan Kara Çelebi-züde bir
müddet Saluz'da sürgünde de bulundu. Adan~n dü~man istilüs~na u~ramas~~ihtimaline kar~~~
sürgün yeri, Bursa'ya tahvil edildi. Nisan 1652'de Bursa'ya gelen Kara Çelebi-zâde vaktiyle yazd~~~~
tarihine zeyl yazmaya karar verdi. Kara Çelebi-zâde bunu II. cilt olarak tasavvur etmi~~olmal~~ki
Ravzatii'l-ebra~
''l I. cilt diye dü~ünmü~tür. (bk.zey1 s.2) Müellif bunu Sultan Ahmed Vak'as~~ve
A~alar Saltanatunn ba~lamas~~(28 Ekim 1648) hadisesini anlat~rken ifade etmi~tir.
Elimizdeki zeyl Ravzatül-ebra'f~n kald~~~~yerden itibaren on y~ll~k bir tarihi (1058-1068=16481657/1658) ihtiva etmektedir. Eser genel olarak bir hat~ran and~rmaktad~r. Onun devlet kademelerinde bulunmu~~olmas~~olaylar~~farkl~~yorumlamas~na sebep olmu~tur. Olaylar~n baz~lar~n~n
bizzat ~ahidi oldu~u gibi, banlann~~da görgü ~ahitlerinden dinlemi~tir. Hadiseler genellikle teferruatiyle anlaulm~~nr. Bu yüzden baz~~tarihçilere kaynak olmu~tur. Kara Çelebi-zâde pervas~z,
lafim esirgemeyen ve dostlar~n~n bile hat~rlar~m lurabilecek yarat~h~ta idi. Müellifin hadiseleri anlat~rken yer yer yapt~~~~müdahaleler ve ileri sürdü~ü fikirlerden dolay~~eseri yay~nlayan, Kara
Çelebi-zâde'nin “Tenkitçi bir tarih görü~ii"ne sahip oldu~unu ifade etmektedir. Nitekim
yarnlayamn verdi~i birkaç örnek için XXXV1-XXXVII. sayfalara bak~labilir.
Yay~nlayan Rarzatii'l-ebrk'~n tesirlerine yeni bir bölüm arrnu~ur. Burada Vak'anilvis Nain~a'mn Tarih'i; Abdurrahman Abdi Pa~a'n~n VelJyinâmesi; Silâhdar F~nd~khh Mehmed A~ra'n~n
Sita'hdar Tarihi zikredilmektedir. Bu milverrihler Ranatii '1-ebra'r'dan yararlanm~~lard~r.
Yay~nlayan yararlanma ~eklini ~u ba~l~klar alt~nda vermektedir: Muhtevan~n mealen aktar~lmas~,
muhtevan~n aynen aktar~lmas~, müellifin ad~n~n zikredilmesi, takdim-tehirler yap~lmas~, tarih,
lakap ve baz~~isimlerin hazfi.
Yay~nlayan yeni bir bölümde Ravzatü'l-ebra'r zeylf nin farkl~~kütüphanelerde mevcut 32
yazman~n tan~t~m~n~~vermektedir. Bu yazmalar birinci ve ikinci telif mishalan olarak
snufiand~nIn~~~t~r.
Eserin muhtevas~~için ayr~~bir bölüm aç~lm~~t~r. IV. Mehmed'in ilk on y~l~nda vuku bulan
ba~l~ca hadiseler burada birer cümle ile anlat~hn~~t~r. Bu devir hareketli ve kar~~~k bir devirdir.
Olaylarda yo~unluk hültündir. Kara Çelebi-zâde 1648 y~l~~olaylar~~içinde Sultan ~brahim'in tahttan ~nd~nl~n ~le IV. Mehmed'in tahta cillusu ve Kösem Valide Sultan ile mücadeleleri ele
ahnmaktad~r. 1649 y~l~nda Sofu Mehmed Pa~a'n~n icraau, donanmamn ma~lubiyeti, Gürcü
Nebi isyan~~ve IV. Mehmed'in sünnet dü~ünü anlaulmaktad~r. 1650 y~l~~olaylar~nda 40 parçal~k
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bir donanman~n haz~rlanmas~~ve donanman~n Çanakkale bo~az~n~~a~~p Girit'e gitmesi ve deniz
sava~lar~na yer verilmektedir. Ayr~ca Kalgay Sultan'~n Lehistan topraklar~ndaki ba~ar~s~na yer verilmi~tir. Bundan ba~ka kazasker tayinlerinden bahsedilmektedir. Devamla, donanman~n tekrar
Girit'e gitmesi Kara Çelebi-zâde Abdülaziz Efendi'nin me~ihat makam~na tayini ve icraat' ve
Saluz'a sf~rgünü, Istanbul'da esnaf ve halk ayaklanmas~~ve Kösem Mahpeyker Sultan'~n katli burada yer almaktad~r. Kara Çelebi-zâde'nin Saluz'dan Bursa'ya geli~i, Kazak e~luyas~n~n Karadeniz
sahillerini vuru~u 1652 y~l~~olaylar~~aras~nda zikredilmektedir. 1652-1653 y~l~~olaylar~~aras~nda Tarhuncu Ahmed Pa~a'n~n sadaretten az1 ve katli; yerine Dervi~~Mehmed Pa~a'n~n tayini, Abdillaziz
Efendi'nin 115 gün hasta yatmas~~ve iyile~ince S~hhatnâme ad~nda uzunca bir kaside yazmas~~ve
120 parçahk bir donanman~n sava~lar~~ile di~er bir donanman~n Venedik donanmas~na a~~r
kay~plar verdirmesi anlat~lmaktad~r. 1654-1655 y~l~~olaylar~ nda Kara Çelebi-zâde'nin üzüntüyle
kaydetti~i mans~plarm aleni para ile sat~lmas~~ve kad~lar~n bunu önlemede aciz kal~~~~ifade edilmektedir. isyan haz~rl~~~~içinde olan Özi Kazaklar~~üzerine Mengli Giray Sultan'~n gönderilmesi
ile Halep Valisi ~p~ir Mustafa Pa~a'n~n sadarete tayini bu hadiseler aras~nda zikredilmektedir.
1655-1656 y~l~~olaylar~~aras~nda Girit'e takviye kuvvetleri göndermek üzere kullan~lan Mora'mn
güneyindeki Benef~e Kalesinin tahltimi anlat~lmaktad~r. Kara Çelebi-zâde burada israf~n
aras~na, mans~plar~n s~ k s~k el de~i~tirmesine, mali müzayaka ile züyuf akçenin halk~~zor durumda b~raka~~na i~aret etmektedir. Bunun sonucu Ç~nar Vak'as~~diye bilinen kap~kulu isyan~n~n ç~ k~~~ ndan bahsedilmektedir. Limni, Bozcaada ve Semadirek'in dü~man eline
geçmesiyle Çanakkale bo~az~n~n donanman~n geçi~ine kapanmas~~bu seneye rastlamaktad~r.
Keza Köprülf~~Mehmed Pa~a'n~n sadarete geli~i ve Venedik donanmas~n~n bo~az önünde bozguna u~ramas~~ve adalar~n dü~man elinden kurtar~lmas~~ Rawatirl-ebrar zeylf nin ba~l~ca konuland~r.
Kara Çelebi-zâde büyük bir edib ve ~âirdir. Mü~ahedelerini ve güvenilir kaynaklardan temin
etti~i bilgileri ustal~kla kaleme alm~~t~r. A~dal~~ve uzun cümleler ile aluc~~ve sanatkârane üslup
onun in~adaki maharetini ortaya koymaktad~r. Müverrihimizin zaman zaman konu ile ilgili âyet
ve hadislere de yer verdi~i, Arapça ve Farsça deyimler de kulland~~~~görülmektedir. Bunlar~n anlamlan eserin sonunda (S. 337-346) verilmi~tir. Yeri geldikçe Türkçe, Arapça ve Farsça bir beyit
veya m~sra onun uzmanl~~~n~~ifade etmektedir. Ayr~ca onun tenkidleri ve yorumlar~~dikkati
çekecek kadar önemlidir.
Doktora tezi olarak haz~rlanm~~~olan bu de~erli eserin yay~mlanmas~~Osmanl~~Tarihçileri
için bir kazançur. Ayn~~zamanda titiz bir mesainin mahsulü olan elimizdeki bu eser örnek bir
çal~~ma da olmu~tur.
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