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Defterdar Sar~~ Mehmed Pa~a'n~ n Zübde-i Vekayiit* adl~~eserini yay~ na haz~ rlayarak Osmanl~~Tarihi ara~ur~c~ larma çok önemli bir hizmette bulunan Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, yeni
bir eseri daha tarih âlemine sunmu~~bulunmaktad~ r. Prof. Özcan'~ n da ifade etti~ine göre, Osmanl~~Devleti'nin tarihi söz konusu olunca resmi ar~iv belgeleri yan~ nda bu tür vekayinâmeler
de vak'anüvis tarihleri gibi ça~da~~olup ara~ur~c~lar~ n giivenebilece~i eserlerdir. Yay~nlayan,
anonim eser verenler hakk~ nda "mevki ve ikbal gayesiyle yaz~lmam~~~olan bu eserlerin müellifleri, kendilerini gizlemi~ler, böylece ya~ad~~~~devrin olaylar~ n~ n sebep ve sonuçlar~ n~ , hiç kimseye hesap verme ihtiyac~n~~duymadan, hissiyata kap~ lmadan ele alma ve gerçek yönleriyle ortaya
koyabilme f~ rsat~ n~~ elde etmi~lerdir" gibi bir yorum getirmi~ tir. Buna farkl~~ yorumlar da getirmek mümkündür. Eser ilk olarak Hammer'in dikkatini çekmi~tir. Eserin tarihçiler taraf~ ndan
pek kullamlmam~~~olmas~ n~ n sebebi, yegane nüshas~ n~ n Berlin Devlet Kütüphanesi'nde bulunmas~ ndand~r.
Müellif, eserinde kendisinden aç~ kça bahsetmemekle beraber, baz~~ ipuçlar~ na göre (s.
XVI-XVI1) sadr~azamlar~ n yak~ n hizmetinde bulunanlardan biri oldu~u anla~~ l~yor. Bu yüzden
eser, gerek sefer vekayii gerek ~stanbul vekayii bak~ m~ ndan önem kazanmaktad~ r. Nitekim müverrihirniz genel olarak bu kabil eserlerde görülen al~~~ lm~~~bir giri~~düzenlemedi~i gibi telif sebebini de aç~ klamam~~ur. Prof. Özcan'~ n karineyle tesbit etti~ine göre müverrihimiz Rami
Mehmed Pa~a'n~ n sadaretinde 25 Ocak 1703'te (s. 196) vekayi zapuna ba~lam~~t~r. Su halde müverrihimiz 1688 (1099)'den itibaren tesbit etti~i lus~ rnlan ayr~ca, kaynaklar kullanarak belki mü~ahedelerini de katarak kaleme alm~~t~ r. Yay~ nlayan~ n tesbitlerine göre müellif Edirne Vakas~~
(22 A~ustos 1703)'n~~ eserinin ikinci cildi itibar etmi~~olmal~d~ r (s. XVIII-XIX).
Elimizdeki esere Anonim Osmanl~~Tarihi ad~~yay~ nlayan taraf~ ndan verilmi~tir. Zira yazma
üzerinde bulunan sonradan farkl~~ bir el taraf~ ndan yaz~ ld~~~~anla~~ lan Kitâb-i Tevârih-i Sultan
Süleyman ad~ , eserin muhteviyau ile uygunluk göstermemektedir. Bu durum, herhalde müellifm eseri iki cilt olarak dü~ünmü~~olmas~ ndan kaynaklan~yor olabilir. Müellif görevi gere~i saray
ve hükümet çevresinde bulundu~u için olaylara yak~ ndan ~ahit olmu~~veya ~ahit olanlardan din lemi~tir. Müellifin baz~~resmi evralu da gördü~ü anla~~lmaktad~r.
Prof. Özcan'~ n daha önce ifade etti~i gibi Râ~id Tarihi (C. ',Ip'nin 1082-1115 (1671-1703)
y~ llar~~için ana kayna~~~Zübde-i Vekayiât idi. Su halde Anonim ile Zübde-i Vekayiât ele al~ nd~~~~
zaman, baz~~hadiselerin Anonim'de daha geni~~kaydedildi~i anla~~l~yor. Prof. Özcan F~ nd~ khl~~
Mehmed A~a'n~ n Zeyl-i Fezleke (Silâhdâr Tarihi) ve Nusretnâme adl~~eserleri ile de yapt~~~~ara~t~rmada Anonim'in baz~~ konularda iistf~nlü~imil tesbit etmi~tir. öyle anla~~l~yor ki ara~ur~c~lar~ n
paralellik gösteren her üç eseri de göz önünde bulundurmalar~~ gerekecektir.
Eser genel olarak klasik Osmanl~~ tarihleri tarz~ nda kaleme al~ nm~~t~r. Eserde kronolojiye o
kadar riayet edilmi~ tir ki birçok yerde adeta bir rüzname hüviyeti farkedilmektedir. Keza çok
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yerde günler birbirini takip etmektedir. Birkaç yerde kronolojiye uyulmad~~~~görülmektedir. Bu
herhalde miiellifin ihmalinden kaynaklan~ yor olsa gerektir. Yay~nlayan, günleri paragraflara bölerek ara~ur~c~ya yard~mc~~olmu~tur. Keza tarihlerin milâdi liar~~l~klar~~da gösterilerek ara~una n~n i~i bir kat daha kolayla~ur~lm~~ur. Eserde konu ba~l~klar~~da bariz bir ~ekilde belirtildi~i gibi
tâli ba~l~klar da tesbit edilip göz önüne getirilmi~tir. Eserde konu ba~l~~~~pek boldur. Meselâ ~stanbul hadiseleri, her türlü mali konularla birlikte müellifin vukufla enflasyona yer vermesi, tayin ve aziller, vefeyât, seferler ve bu seferlere ait safahat, Köprillinâde Mustafa Pa~a'n~n ~slahat
gayretleri, elçi kabulleri ve hediyeler, Hicaz, Basra ve Ba~dat olaylar~, Donanma Kanunnâmesi,
en geni~~~ekilde Edirme Vakas~, devrin önemli ~ahsiyetlerinden Râmi Mehmed Pa~a, Amcazâde
Hüseyin Pa~a, Daltaban Mustafa Pa~a'n~n görevleri ve icraatlar~~anlaulmaktad~r. Müellif konular~n künhilne vâluf olup lilzurnsuz teferruata dalmam~~ ur. Prof. Özcan "yazar, yer yer yapt~~~~yorumlar ve verdi~i ö~ütlerle ya~ad~~~~devri günümüze aktarm~~, böylece eserini cazip hale getirmi~tir" demektedir.
Yegâne ntishas~~Berlin Devlet Kütüphanesi'nde bulunan ve ilk defa Hammer'in tesbit edip
kulland~~~~ Anonim Osmanh Tarihinin bir lusm~na ~~~k tutmaktad~r. Bu önemli eser, ~imdiye
kadar mevcudiyeti pek bilinmeyen ve kullan~ lmayan bir lu-onikti. Anonim tarihin titiz bir emek
mahsulii olan dizini ile yay~nlanmas~~Osmanl~~tarihçileri için büyük bir kazanç olmu~tur.
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