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MÜVERRİH NAiMA HAKKINDA BİR ARŞİV BELGESi 

Fahri Ç. Derin 

Mustafa Naima Efendi, bilindiği gibi, 1655 (H. 1065) de Haleb'de 
doğmuş, genç yaşta İstanbul'a gelerek Saray'a intisab etmiş, çeşitli . il4n
leri tahsil ederek kendisini yetiştirmiş ve 1700 yılında vak'anüvisliğe tayin 
edilmiştir. Mustafa Naima Efendi, evvela,' Sadnilzam Amca-zade Hüseyin 
Paşa'nın arzu ve teşvikiyle, sonraları da Sadnilzam Damad Hasan Paşa ve 
Kalaylıkoz Ahmed Paşa'nın himayeleriyle meşhur: tarihini yazmış, Mora'da 
Defter Emini iken 1716 (H. 1128) da Balya Badra'da vefat etmiştir. 

Osmanlı inüverrih ve vak'anüvisleri arasında, eserinin renkli ve akıcı 
üslubu, hadiselerin deririliğine nüfuz etmek isteyen mufassai . malılmatı ile 
haklı ve itibarlı bir yer işgal etmiş olan Mustafa Naiİna'nın, bu şöhretini, 
biraz da yararlandığı kaynaklara borçlu olduğu bilinmektedir. Bu kaynak
lar arasında, hadiselere karışmış ve onların iç yüzüne vakıf olan seçkin dev
let ricalinin sözlü ifade ve sohbetleri ile bu gün bazısı elde bulunmayan Ka
tib Çelebi, Peçuylu İbrahim, Vecihi, Şarihü'l-Menar-zade, Ma'n-oğlu, Kara 
Çelebi-zade Abdülaziz Efendi ve Nişancı Abdurrahman Abdi Paşa gibi bel- · 
li başlı müverrihlerin eserleri yer almaktadır1 • Yazılı kaynaklardan bir kıs
mının mevcut olmaması, bunlarla Naimti Ttirihi arasındaki münasebet ve 
istifade derecesinin kesin bir şekilde tesbitini imkansız kılmaktadır. Büyük 
bir talihsizlik sayılabilecek bu eksikliğin, sebepleri olarak çeşitli ihtimaller 

ı Bu konu için bk. M. Ca,vid Baysun, Naima, islam Ansiklopedisi (İstan
bul 1964), c. IX, s. 44 v.d. Daha yeni bir ara§tırma için ayrıca bk, Lewis V. 
Thomas, ..4. Study of Naima, edited by Norman itzkowitz, New York 1972. 
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düşünülebilir. Başbakanlık Arşivi'ndeki çalışmalarımız sırasında, elimize 
geçmiş olan bir belge, konunun bir bakıma izahını kolaylaştıracak mahi
yettedir. 

_ Bu belge, padişaha hitaqen yazılmış, Piri-zade Mehmed Sahlb2 imzalı, 
t~ihsiz bir arz tezkiresidir. Tezkirenin muhtevası incelendiğinde, Naima'nın 
ölüm taPhl olan 1128 H. (1716 M.) ile Piri-zade'nin vefat ettiği 1161 H. 
(1768 M.) tarihleri arasında yazılmış olduğu kesinlikle ortaya çıkar. Pm
zade Mehmed Sahib ·Efendi, arz tezkiresinde, padişaba dua ve senMan son
ra, DferhUm Naima :pfendi'nin kendimülkü olan kütüphanesindeki padişaba 
uygu:i:ı. kıymetli kitapların veresesinden satın alınması ve bedelnin Gümrük 
Em."ı.p.i Bekir Ağa'ya ödettirilerek, kitapların, bedelleri de gösterilmek su
retiyle tanzim edilecek bir defter ila padişaha takdim edilmesinin ferman 
buyurulduğunu, gereğinin buna göre yapılmasını bildirmektedir. 

Belgenin derkanarinda ise Naima Efendi'nin evinde ve valide Ham'nda 
bir odada emaneten konulmuş sandıklarda bulunan kitaplardan, padişabın 
hoşuna gidecek altı aded kitaJ;>ın seçildiği, varisierin muvacehelerinde ehli 
vuk:Cı.fa bedelleriDin tesbit ettirildiği, daha sonra padişabın fermanı gereğin
ce .Gümrük Emini İstanbcl.'cİa· bUlunmadığından vekili ve Sandık Emini Ye
ğen Çelebi'nin, tanzim edilen defter gereğince, 7240 akçanm varisiere tes
lim. edildiği, kitapların adı geçen defterle beraber Sandık Emini ·ı~afından 

· saklanıp padişaha gönderildiği kaydediliyor. Ayrıca, Naima'nın bütün kıy
metli kitaplarının kendisi hayatta iken çıkan bir yangu,ı.da evinin mam:eni 
ile. beraber yanmasından dolayı zayi.olduğu, sonralı1!1, 20-30 kadar ~tap 
satın alıp topladığı ve bunların da çoğunun fenne ait olduğunun, geri ka
lanlann ise kıymetli olmamasından ancak 6 aded kitabın gönderilebildiği be
lirtilmektedir. 

~iz, bu belgeyi lüzum ve faydasına ~nanarak aynen yayınhimayı uygun 
bulduk. 

Sa<tidetlu sem&hetlu <in&yetlu <atıfetlu vellyyü<n-ni'am <am'imü'l-kerem 
Efendim Sultanım talebekahu hazretlerinin kıble-i &mal-i fez&i!/mend&n-ı 

devran ve tamgah&ne-i emti<a-i fazl u <irf&n olan divlin"-ı ras'inü'l-eslis-ı me
n'i<ü'l-indir&sları sahasında sOyiş-i hudud-ı tevazu< ve maliş-i cebln-i tazar-

· 2 Me§ihat makamını da ibraz etmiş olan bu z§.tm hal tercümesi için b k. 
lımiye BaZ?ıamesi, !stanbul 1334, s. 519. 
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ru'la tebhlr-i idmiga-i kudsiyan uhde-i sirişt-i hiisiyetnakinde muzmer-i 'an
ber pare-i sena-yı giranbeha ta'fir-i meşam-ı ruhiiniyan-ı tıynet-i berk-i Icem
terininde muhammt:r şükıcfe-i rengiirenk-i ttihiyyiit-ı nev-peyda nistirı s_iyti
kında 'arza daşt-ı da'i-i dirin ve sendver-i kemterın budur ki hazre.t-i sôni'-i 
kitdbhône-i vücud ve müellif-i terdkib-i bud ve nebUd celle şdnehu nüsha-i 
endekydb-ı ziit-ı me'dll simatların darü'l-ifôde-i sündüs-i ferş-i mertilib-i 
devletde Pe)!Veste-i ş1rdzegir-i dfiyet ve mahfaza-nişin-i selamet edüp bağ
bdn-ı çemen tıraz-ı tiferineş 'amtü'l-üvve ardyiş-i hadika-i sa'adet ve letiifet 
olan vücud-ı kaviyyü'n-nünıa-yı cud endudların hemviire ru'us-ı hacetmen
dan-ı eyyam üzere siiye-bahş-ı 'izz ü 'inayet ey/iye amin mütala'a-i sahayil-i 
mevôki'ü'n-nücunH leyl ü nehdr üzere iken nagdh eczt2-yı hücert2t-ı mukan
tarat-ı gaybden takvim-i beşiiret ferma-yı ferman-name-i şifa-bahşaları na
zil ve malide-i çeşm-i"t~krim ve tebcil kılınup mülahaza-ı ahkdm-ı şerifesiy
le bir mertebe sürur ve hubur hasıl olmuşdur ki ta'biri yarıl-yı uhde-i beyôn 
değildir derc-i derun-ı sa'ôdet-meşhumunda merhum Na'imli Efendi'nin da
hil-i kitôbhiine-i temeliükü olup taraf-ı devletlerine müniisib olan kütb-i ne
/isesi veresesinden iştir/i olunup semeni Gümrük Emini Ebu Bekir Ağa kul
larından ahz ve behôlariyle tahrir ve defter olundukdan sonra südde-i dev
letlerine irsdl olunmak hususu fermôn buyurulmağla imtist2le'l-emrü'l-'t2li 

Belgenin derkenarında : 

Mehemmed Sdhib Pir2-zôde 
el-'dbdü d-dli'i el-kadtm 

Gerek miiteveffô.=yı mezbtırun hanesinde ve gerek V ô.lide H anı'nda bir 
odada emanet vaz' olunan sanduklarda mevcfid olan kütübünden 'int2yetlu 
sa'adetlu merhô;,etlu veliyyü'n-ni'am Efendimizin şaydn-ı nigôh-ı i'tibtlrları . 
olıcak altı 'aded kitab nakd ve intihab ve verese muviicelıelerinde ehl-i vu
kufa takvim ve hesôb etdirilüp ba'dehu fermt2n-ı'alileri üzere Gümrük Emi
ni Ağa kulları bunda olmamağla vek'ili ve Sanduk Emini Yeğen Çelebi kul
larından ber mucib-ı defter yedi bin i/d yüz kırk akça vereseye tesilm ve 
defteriyle yine Sanduk Emini kulları tarafından muşemma'la hıfz ./Jlunup ta
raf-ı devletlerine irstil olundu. Benim devletlu 'inayetlı1 merhtimetlu veliy
yü'n-ni'am Efendim hazretleri miiteveffd-yı mezbUrun bi'l-cümle külb-i ne
/isesi hayatında hônesi muhterik oldukda mahzenine nô.r isabet edüp yanup 
ba'dehu. ittihôb ve iştira ile yirmi otuz pdre kitab cem' edüp ekseri jemı-i 
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kafe müte'allik olup ma'dası dahi mergub ve ne/is olmamağla aslah m~v
cud olmak üzere altı 'aded kitab irsaline cesaret ve anda dahi seza-yı mü
tala'a-i asajaneleri Olifr mu deyü tereddüd ve /uitır-ı hıraş olunduğu mu
ht1t-ı 'ilm-i 'alem-aralbrı oldukda emr ü ferman devletlu merhamet/u 'afv u 
'atıfet/u veliyyü' n-ni' am sultaiwn hazretlerinindir. 

(Başbakanlık Arşivi, Cevdet tasnifi, Maarif ks. nu. 4821) 


