HASAN BEY-Z:ADE AHMED PA~A, Hasan Bey-zâde Tarihi, 926-1045 /
1520-1635, Haz~ rlayan Dr. ~evki Nezihi Aykut, 3 cilt, Türk Tarih Kurumu
Yay~nlar~~XVIII. Dizi - Say~~6, Ankara 2004, I-DXL (Tahlil- Kaynak Tenkidi)
+ 1085 (Metin) + 1087 -1188 (Dizin).
Osmanl~~ tarihinin en çok tan~nan eseri tarihçilerin istifadesine sunulmu~~bulunuyor.
Örnek bir çal~~ma ile gün ~~~~~ na ç~lum~~bulunan bu eser, hemen hemen ça~da~' baz~~eserlere de
kaynak olmu~tur. Eser, yay~ nlayan~ n ifadesine göre "as~l kaynak" (asli metin) olarak tavsif
edilmi~tir. En sa~hkh bir metin ortaya konmu~tur. Bu sürede ara~t~nc~lar eksik yazma nüshalar
yüzünden yan~lg~ya dii~meyecekler, elimizdeki esere müracaat edecekler.
Bu eser y~llar önce Prof. Dr. Nezihi Aykut taraf~ndan merhum Prof. Dr. Bekir Kiltilko~lu
(vefat! 28 Haziran 1990)'nun dan~~manl~~~nda doktora tezi olarak al~nm~~t~. Y~llar süren yo~un
bir çal~~ma ve bas~m i~leri sonucunda Osmanl~~tarihinin ve tarihçili~inin bu âbide eseri meydana
ç~km~~~bulunmaktad~r.
Eserin I. cildi olan "Tahlil-Kaynak Tenkidi" k~sm~, ~imdiye kadar al~~~lmam~~~hacimde (540
sayfa) d~r. Yay~nlayan, bu k~sm~~on bölüme arrnu~ur. Eserin bilimsel de~erini lay~k~yla anlayabilmek için bu on bölümü tammakta yarar var.
Bölümde önce Hasan Bey'den bilahire o~lu ve eserin milellifi Ahmed Pa~a'n~n hayat
hikâyesinden bahsedilmektedir. Milellifin kendi ad~ndan ziyade babas~na izafetle Hasan Beyzâde olarak an~ld~~~~ve "Hamdi" mahlasun ta~~d~~~~belirtilmi~tir. ~yi bir medrese e~itimi alan Hasan Bey-zâde'nin hocalar~~aras~nda ~eyhdlislâm Zekeriya Efendi ile Selând-zâde Mehmed Efendi
bulunuyordu. Ancak Hasan Bey-zâde ihniye s~n~f~m terk ile Divân-~~ W~mayt~n hizmetine girdi.
Sonra III. Mehmed'in E~ri seferine kat~ld~~(1596). Bu seferden sonra pe~pe~e Varat, Uyvar, Kanije, ~stolni-Belgrad ve Pe~te seferlerinde bulundu. I. Ahmed'in saltanaunda Ba~tezkireci oldu,
bilahire maliye hizmetinde görevler ald~. Anadolu defterdan oldu. Akabinde Tuna, Karaman ve
Halep defterdarl~~i ile Kefe ve Karaman beylerbeyiliklerinde görev ald~. Hasan Bey-zâde son olarak IV. Murad'~n Revan seferine kat~ld~. Sefer dönü~ünde Istanbul'da 1046 (1636 — 37) da vefat
etti.
Bölümünde müellif~n eserleri tan~t~lmaktad~r. Görevden uzak kald~~~~y~llarda mai~etini
temin etmek üzere Hoca Sadeddin Efendi'nin Tâc~n-Tevâilh'ini telhis etmi~tir. Telhfs-i Tâcü'tTerârlh ad~n~~ta~~yan bu eserin Prof. Dr. Aykut'un ara~t~rmas~na göre kaynak de~eri yoktur.
Ancak Hasan Bey-zâde Tarihi' nin ilk k~sm~n~~te~kil etmektedir. Müellif~mizin di~er bir eseri
siyasetnâme mahiyetinde olup Usülül-hikem fi Nizâmi'l-âlem ad~n~~ta~~maktad~r. Bu eser ezZemahserrnin Rebr~17-ebrâr ve Nt~s~lsül-ahbâr'ina dayanan Mehmed b. Kas~m'~n Ravzül-ahyâr
adl~~eserinin lusalt~lmas~~suretiyle meydana getirilmi~tir. Prof. Dr. Aykut eserin muhteviyat~~
hakk~nda geni~~bilgi vermi~tir (s.XLIX-LV). Müellifin minetteb bir eserinin daha bulundu~u,
ancak tek nüsha oldu~u bilinen bu eserin de zayi oldu~u anla~~l~yor.
Bölümde Osmanl~~tarih yaz~c~l~~~mn bir özen ve tarihçilerin birbirini etkilemesi ortaya
konmu~tur. Bu cümleden olarak Hasan Bey-zâde'nin eserinin birinci k~sm~n~~yazarken Tâcti'tTerArih'ten etkilendi~i de anlat~lm~~ur. Milellif nakiller yaparken bazen mana bütünlü~ünü
bozmam~~, bazen de k~saltm~~~veya ifadeyi baside~tirmi~dr. Bu yüzden yer yer manan~n kayboldu~u da yay~nlayan taraf~ndan tespit edilmi~tir. Bazen de dikkatsizlik sonucu yanh~~aktarma-
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lar görülmektedir (s. LVII). Yay~nlayan taraf~ ndan Hasan Bey-zade'nin Kanuni devri için kaynak
seçiminde dikkatli davrand~~~ , Kemal Pa~a-zâde'nin X. Defterfnden, Matrakç~~Nasuh'un
Süfeymannâme'sinden, Celâl-zâde Mustafa n~ n Tabakâtii'l-memâlik'inden, Ramazan-zâde
Mehmed Pa~a'n~ n Tarih-i müntehab'~ndan, Hâce-zâde Mehmed Efendi'nin ~t~nhacü't-tevarih'inden ve Mehmed Mecdi Efendi'nin Hadâ~k~~ 's-~aka-~k' ~ndan yararland~~~~tesbit edilmi~tir.
Hasan Bey-zâde'nin Il. Selim ve Il!. Murad devirleri için kaynak seçerken titiz davranmad~~~ n~~ iddia eden yay~ nlayan, müellifin dü~ tü~ü hatalar~~ da belirtmi~fir (s. LIX-LXII).
Müellif zaman zaman devlet erkâmn~~tenkid süzgecinden geçirmektedir. Yanl~~~tasarruflar, yersiz tayinler, müellifin gözünden kaçmam~~ur. Yay~ nlayan~ n tesbitlerine göre müellif, lüzumsuz
anlat~ m ve aç~ klamalardan kaç~ nm~~t~ r. Ayr~ ca müellifin iyi bir tahkik fikrine sahip oldu~u ve
pe~pe~e yap~lan teliflerde baz~~hatalar~ n düzeltildi~i de tespit edilmi~tir
Hasan Bey-zâde kendisinden sonra gelen baz~~ müverrihlerin tenkidine u~ram~~t~ r. Bunlar
Peçuyi, Kâtib Çelebi ve Naima olup, hatal~~ve uzun uzad~ ya verilen bilgiler yüzünden tenkidlerini
esirgemediklerini, yay~ nlayan tesbit etmi~ tir. Müellifin kendi devrine ait olan baz~~tarihi olaylar~~
hatal~~nakletti~i tesbit edilmi~tir. Yay~nlayan bu hatal~~bilgilerin yerlerini i~aret etmi~tir. Eseri kullananlarm bu sayfalara dikkat etmeleri gerekir (s. LXX1I-LXXIV).
Bölüm Hasan Bey-zâde'nin üslubuna ayr~lm~~ ur. Müellifin kaynaklar~ n~n etkisinde
kald~~~~tespit edilmi~tir. Bazen k~saltmaya gitti~i veya sadele~tirmeyi tercih etti~i anla~~l~yor.
Ya~ad~~~~devir için ise sade bir dil kullanan müellif, yer yer süslü ifadeler de kullanm~~ur. Bu
cümleden olarak seciler, e~~anlaml~~ kelimeler, deyimler ve mecazi ifadeler ile benzetmelerden
örnekler s~ralannu~ur.
Bölüm Hasan Bey-zâde Tarihinin ikinci bölümünü tan~ tmaktad~r. Tarihin en önemli
k~sm~~olan bu ikinci cildinde III. Mehmed devrinden itibaren müellif ~ahid oldu~u olaylar~~ anlatmaktad~r. Ayr~ca kat~ld~~~~seferler, alm~~~oldu~u görevler ile hadiseleri kronolojik s~ rayla, bazen
sebep ve sonuçlarlyla birlikte tarihine kaydetmi~tir. Padi~ahlarm yapt~~~~hay~ r i~leri, viizera,
ulema ve me~ ayihin hayat hikayeleri de anlat~ lmaktad~ r. Yay~ nlayan ba~l~ca hadiseleri bu
bölümde s~ ralayarak ara~ur~c~lara yard~mc~~olmaya çal~~m~~ur (LXXXI-LXXXII).
Bölümde yay~ nlayan, eserin telif sebebi ile telif merhalelerine yer vermi~tir. Eserin ikinci
k~sm~ n~ n mukaddimesinde devrin ulemas~ n~ n te~vikleriyle yazmaya ba~lad~~~n~~ifade eden Hasan
Bey-zâde, bunu Telhis-i Tâcü't-tevarih'e zeyl olarak dü~ünmü~ tür. Bu bölümde Hasan Beyzâde'nin devrin ulemas~~ ve seçkin kimselerle temasta bulundu~una dair haberlere yer verilmi~tir. Hoca Sadeddin Efendi ile ~eyhülislâm Zekeriya-zade Yahya Efendi bunlara örnektir.
Burada alt~~adet telif büyük bir titizlikle incelenmi~tir.
Bölüm en uzun bölüm (171 sayfa) olup eserin kaynaklar~ na ayr~lm~~t~ r. Tan~ nm~~~Osmanl~~tarihlerini inceleyip al~ nular yapm~~~olan müverrihimiz, yarnlayan~ n tesbiderine göre kaynak seçiminde isabetli davranm~~t~ r. Prof. Dr. Aykut'un Hasan Bey-zacle'nin eserleri nas~ l kulland~~~m dair titiz bir çal~~ma yapt~~~~anla~~lmaktad~ r. Sistemli bir incelemeyle eserler genel olarak istifadenin hacmi, hangi nüshadan istifade edildi~i ve istifade ~ekli (aynen, mealen,
k~ saltma, takdim-tehir, ifadeyi kendine maletme, tarihlerin ve isimlerin at~lmas~ , ba~l~ klarm ihmal edilmesi, yanl~~~aktarmalar, yanl~~lar~ n düzeltilmesi gibi) matbaac~l~ k dilindeki ifadesiyle
karm-yar~ k ~eklinde örneklendirilmi~ tir. Hasan Bey-zâde'nin yararland~~~~tan~ nm~~~eserler
~unlard~r: Kemal Pa~a-zâde, Tevarih-i abi Osman; Matrakç~~ Nasuh, Süleymannâme; Celal-zâde
Mustafa, Tabakâtii'l-memâlik ve derecâtü'l-mesalik; Ramazan-zâde Mehmed Pa~a, Tarih-i
müntehab
akreb; Mehmed Mecdi, Hadalk~~ 's-~akâ~k veya SakJ~k Tercemesi; Flâce-zâde
Mehmed Efendi, ~btihâcii't-tevarih. Burada önemle belirtilmesi gereken bir husus da
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müverrihimizin baz~~hadiseleri babas~~Reisülküttab Hasan Bey'den dinleyip nakletmi~~olmas~d~r.
Hasan Bey-zâde, III. Mehmed devrinden itibaren (1595) kendi gözlemlerini kaydet~ni~tir. Bu tarihten sonra devlet hizmetinde iken ve kat~ld~~~~seferlerde alm~~~oldu~u görevler, ~ahidi oldu~u
hadiseler hakk~ nda teferruatl~~ bilgiler vermi~tir. Bundan dolay~~ VIII. Bölümde zikredilen
tan~nm~~~Osmanl~~tarihçilerine kaynak olmu~tur.
Bölüm Hasan Bey-zâde Tarild'nin tesirlerine ayr~lm~~ur. Bu cümleden olarak eser baz~~
önemli tarihlerin de kayna~~d~r. Prof. Dr. Aykut, eseri bu yönden de büyük bir vukuf ile incelemi~~ve VII. Bölümde oldu~u gibi bu defa eserden yararlanan müverrihlerin eserlerini sistemli
bir incelemeye tabi tutmu~tur. Hasan Bey-zâde Tarihi' nden yararlanan müverrihler ve eserleri
~unlard~ r: Nevi-zâde Atâi, ~akilk Zeyli veya Hadâikt~ 'l-hakk fi tekmileti'~-~akâ'lk; Peçuylu
~ brahim, Tarih; Kâtib Çelebi, Fezleke; Solak-zâde Mehmed Hemdemi, Tarih; Naima, Tarih.
Bölüm Hasan Bey-zâde Tarihinin nüshalar~ n~ n tavsifine tahsis olunmu~tur. Yay~nlayan
~imdiye kadar kataloglarda ve müracaat kitaplar~ndaki bilgilerin eksik ve hatal~~ oldu~unu ifade
etmektedir. Prof. Dr. Aykut yo~un çal~~malar sonucunda nüshalar~~ alt~~ana grupta toplay~ p her
bir nüshay~~ tan~ t~n~~t~r.
Bölüm eserin metin tesisinde takip edilen yola ayr~lm~~t~r. Ayr~ca bir sonuç ilâve edilerek
müellif ve eser hakk~ndaki bilgiler tazelenmi~tir.
Eserin II. ve III. ciltleri metne ayr~lm~~ur. ~ tina ile haz~ rlanm~~~olan dizin metnin sonundad~ r. Yo~unluk gösteren nüsha farklar~~yaymlayan~ n titiz çal~~mas~n~ n di~er bir ifadesidir. Yer
yer ~iirler ve tarih dü~ürmeler görülmektedir. Metindeld dil XVII. yüzy~l edebi metnini aksettirmektedir. Eserde dikkati çeken husus hadiselerin teferruath verilmesidir. Bu yüzden de kendisinden sonraki müverrihlere tereddütsüz kaynak olmu~tur. Devlet te~kilât~~hakk~ nda tafsilath
bilgiler te~kilât tarihçileri için önemlidir. Eser, devlet adamlar~~ve ulema hakk~nda da geni~~bilgi
vermektedir. Seferlere kat~lm~~~Olmas~ ndan dolay~~ ordu ve asker hakk~ndaki malumat pek fazlad~ r. Gerekti~inde dü~man ordusu hakk~ nda da teferruata girmi~tir. Celâlîler ve e~kiyaya dair
yo~un bilgiler dikkati çekmektedir. Hasan Bey-zâde okuyucuyu bilgilendirmeyi bir görev kabul
etmi~~ve daima bunun gayreti içinde olmu~tur.
Hasan Bey-zâde Tarihinin yay~nlanmas~~Osmanl~~tarihçilerine büyük bir hizmettir. Birçok
yazmas~~olan bu eserin ara~t~r~ c~~ hizmetine sunulmas~~ba~vuruda tereddütleri de ortadan
kald~rm~~t~r. Bu sürede ba~ka eserlere kaynak oldu~u teyid edilmi~~ve öne ç~ km~~t~r. Y~llar süren
yo~un bir çal~~ma mahsülü olan bu eser lay~ k oldu~u itibar~~da kazanm~~t~r.
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