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ri1ÜVERRİJI VASIF'IN KAYNAKLARINDAN . . 
HAKiM TARİHİ 1 

· Bekir /[üfükoğlu 

H. V ASIF'IN YANLlŞ VE NOKSANLARI 

A. İsim ve nisbetlerin te E b itinde yapılan. yanlış 
ve talırifler. 

İsm-i hasların tesbiti hususunda 1-İakim'in, zablettiği vekaayi' . 
ile hemzaman· oluşu doliıyısıyle. Vasıf'a nazaran daha fazla vukuf 
sahibi olduğu ifadeden müstagni olup bilhassa tevtihat ve teşri .. 
fat bahisle.r inde 1.ikrettiği isiınierin mevsukiyeti, bu · balllslerin 
Tahvil ve Ruus kalemiyle Teşrifat kaleı:ninde·n verilen resmi ve
sikalara istinaden yazılmış olmasına binaen, her türlü şübbeden 
ari dir. Bu nokta· i nazardan ve bazı delillerin sevkıyle f!akim· Ta
rihi' nde zikredilen bazı ism ihasların Vasrf Tarihi'nde değişik şe
killerde tesbit edilmiş olmasını, bir tashih ve .tasarruf endişesin
den ziyade, s.ehiv ve zuhül mahsulü olarak kabul etmekte ·te
reddüd etmiyoruz. 

31.- a. Bursa kadısı o(an 
Eminü'l-fet·ua Ahm ed Efen
di {HAK, 12.; HŞK, 6 b) 

b. Rumeli eya/eti 1 ·halen 
mutasarrıfı Osman · P~şa-za

de_ vezir A h med Paş"a'ga 
(HAK, 65; HBK, 27 b) 

. . Fe.t-va emini !Jfeh med 
Efendi (VB, 8; VA, 11; VH, 
9. b). 

: . Osman Paşa-zade vezir 
Osma.l) Paşa'ya (VB, 13; 
vA; ı9; VH, 15 b) 2• 

-
1 Makalenin ayoı isim altıoda iotişar eden ilk kısımları, Tarih pergisi'nin 

8. (s. 69·76) ··ve 9. <91-12.2) sayısındadır. 
2 Aynı .zıitıo bir başka yerde (VB, 38; VA, 58) •Osman Paşa ·1:ade ve1:ir 

~h me ( Paşa• şekliade zikredilmiş ol.nası, Vıhıf'ın yukarıdaki ismi, biıiltizam 
değil, sehveo böyle tesbit etmiş oldu-~nou gösterir. · 

' · 
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c. Sabıkan Mekke-i müker
reme kadısı Feyzullah Efen
.di-zade Sa'deddiıı Efendi'ye 
(HAK, 82; HBK, 36 a) 

ç. Sobıkan Dergolı-ı mÜal
lo ' yeniçeri/eri koiibi E/hac 

· · Ebubekir Efendi (HAK, 7; 
HBK, 4 b) 

Sobıkan Mekke-i mükerre
me kodısı Feyzullah Efen
di, kazo·i istar.b'.ll ile (VB, 
16; VA, 23; VH, 19 a). 

Sobıkan Yeni.çeri keitibi Re
is Mustafa Efendi'nin domo
dı Bekir Efendi (VB, 8; VA, 
10; VH,8b). 

Mumaileyh ·Ebu bekir Efendi, VB, 20 ve 43 (VA, 66; VH, 
57b)'de de !Jekir Efendi şeklind~ kaydedilmiş olup diğer Ebu
bekir'ler de çok def'a ayr.ı şekle kalbedilmiştir: 

Gebeci/er kitabeti Vahdeif 
Eb_ubekiı· Efendi'ye (HAK, 

. 6f; HBK, 26 a} . 
Ebubekiı· Efendi-zeide 

(HAK, 469; HBK, 217 b) 

Bu esnada Cidde valisi ih
tiyar Ebubekir Paşa (HAK, 
285; HBK, 125 a) 

Ebubekiı• Paşa·zeide İsken-
. d:r Bey (HAK, 4?5) . 

.. Valıdeii Bekir Efendi'.y·e 
.(VB, 13; VA, 18; VH, 15a)S; 

Bekir Efendi-zeide (VB -, 
56; VA, 87; VH, 76 a); 

Sabıkan Cidde volisi ·vezir-i 
pir ve' düstur-ı rilşen-zamir 
olan · Beki"r· Paşa {VB, 35; 
VA, 53; V H, 44 b) 4 ; 

Bekiı· Paşa-zeide. İskender 
Bey (V B,50; VA, 77; V H, 66b ) . . 

d. Bekta·ş Efendi'.nin vefatıyla inhılal eden Ulufeciyan-ı ye
ınin kitabetine ta'yin eçiilen · zat, HAK, 84 =.HBK, 80a'da Sü
-leyman, VB, 24 =VA, 3.6_=VH, 30a'da Yusuf Efendi' dir.! 

e. Rusya'ya sefaretle gönderilen Derviş Mehmed Efendi'nin 
takririnde zikredilen iki şehir ismi Vasıf'ın bulasasında tahrif . 

. edilmiştir: Hakim'de ~ı, {HAK, 365; HBK, 151 a) ve Kiyev 
{r._): gös. yeri.), Vasıf'da ~ı, (VB, 40; VA, 61; VH, 53a) ve 
·">:) (VB ve VH, gös. yer; VA, 62) şeklindedir. 

f. lmam-ı seinf olan Sey· 
yid Efendi hazretleri, İmam-ı" · 
.evvel (HA~, 474:. HBK, . 218b) 

Riyaset-i lmomet · ile Küçük 
imam· Hasan · Efendi tafyib 
olundu (VB, 56; VA, • 87; 
Vf!, 76a). 

a VB, :ıS'de ··Vahdeti Ebabeki~ Efendi • dir. 
4 VB, 9, 27. st. d1.: •Eba~e~ir Paşa• dır. 
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g .. Yenişehr-i Fener kazası .. 
Süleymaniye müderrisi Resul
:zude Esseyyid A hmed ..?.-! 
Efendi'ye .. (HAK, · 86-87 .; 
HBK, 38 a) 
ğ. Tersune-i amıre_ emını 

Ali Paşa _damadı Mustafa 
Efendi (HAK, 1) 

h. Kızıl Hisarlc ·zade Ca'
fer Bey (HAK, 260 ; HBK, 
114a) 

Yenişehir Fenerkazası Ah
med ..;.~ Efendi'ye .. ( VB, 16; 
VA, 23; VH, 19a). 

A li Paşa kaym ( VB, 8; 
VA, 10; I(H, 8b). 

Kızıl Hisari Ca'fer B~y 

(VB, 31; VA , 48; VH, 40a). 

ı. Nilili Ab·lullah Paşa (HAK, 298 i H.EJK, 130b), Vasıf'ın 

imlasiyl~ Naylz[= Ne yli : J~LJ Abdullah Paşa (VB, 36; VA, 55 ; 
VH, 46b) haline i okıiab etmektedir 1 5 

B) Vasıfsın vekayi' · ve hadisatın t a rihle r ini t es: bit 
eder~en yapdığı yanlışlık ve iltibaslar 

32 - a. M ah-ı Saf erü' i-hay
ren girini üçüncü günü eya
lei-i Bosna ma'a Hersek san-· 
cağı .. (HAK, 10; !fBK, 5 b) 

İşbu Saferü'l-hayrın üçüııcü 
günü •• (VB, 8 ; VA, ll ; VH, 
9 a). 

32- b. Gazze mü teseliimi Hüseyin Ağa'ya mirimiranlık tev
cihi, S aferin seki~inci (VB, 46 ; VA, 71 ; VH, 61 a) değil, yirmi 
sekizinci günü (HA K, 359; HBK, 170a) vakı' olmuşduil 

5 Mukab~le sırasında nazar-ı dikkatimizi çeken matbii Vasıf Tarihi nüsha-
larındaki tertib sehivlerinden birkaçı bervech-i· atidir : . 

- Cebeciler ki tabetine ta'yin olunan .İmam Hasan Efendi (HAK, 1.65; HBK, 
71 b), VB 22 ve VA 33'de ··Hüseyin=> şeklinde tertib edilmişse de VH 37 b'de 
dotru kaydedilmiş tir. 

- Ser-etıbbiy-ı hassa ta1yin edilen Halebii Mustafa Efendi (HAK, 284; 
HBK, 124 b)'nin nisbeti, VB, 34 ve VA, 52'de· •Çelebi• haline inkılab etmişse de, 
VH 44 b'cle •Halebi• şeklindedir. . 

- •Et meydaııı• (HAK, 492), VB, 53'de «At: ..:.T. meyd~iıı şeklinde tabrif 
edilmişse de, VA, 81 ve V H, 70 b'de doğ'ru tesbit edilmişti_r; 

- Seyyid İshak Aıta'o ın •Gümrükcii• (HAK, 507) nisbeti, VB, 58'de sehven 
• :·ı.r../ • olmuşsa da, VA; 89 ve VH, 7a a ' da doğ- ru tesbit edilmiştir . 

Tarih Dergisi· - 6 
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33. Cumade'l·ahırenin yir
mi dördüncü Cumartesi günü 
rtıüzeyyen Başdarde-_i huma
ylin ve maiyyetine me'mur 
olan çekdirme sefineleri ve 
kalyonlar ;,ükemmel alôt ve 
levazzmatlariyle merstiy-ı Ter
söne-i amire' den adet-i k adi
meleri üzere Y alıköşkü piş
gôhzn.dan mürur ve Kapudan··z 
derya vezfr Mehemmed Pa
şa'ya ve sair mu'tad olan 
ümeray-ı deryaya ilbtis·z hil
al ve Kab:ıtaş önünde dört 
gün lenger-endaz· i meks u 
ikaamet ve mah-z mezburun 
yirmi dokuzuncu Hamis 
günü canib -i Bahr-i Sefid'e 
şira'·guşay·ı azimet oldu 
(HAK, 20·21; HBK; lOb-lla) 

[22 Cumade'l-ahıreye nis
betle] iki günden sonra ya
veri-i ne,sim·i tevfik ile .Do· 
nanmtiy·z humligunu alub Ak
denize doğru badbôn-guşay·z 
azimet oldu (VB; 9). 

Vasıf'ın ifadesindeki tarih kaydın~n hem yanlış ve hem . de 
lüzumsuz yere ibhama büründüğü aşikardır. 

34. Musahib-i şehriyari Salih Ağa 1nın Surre eminliğine ta 'yi
n ini, Hakim (HAK, 102; H BK 44b) Rebi'ülahırın evtiili'nde, Vasıf 
(VB, 17) hazfedilen harik-ı cüz'lnin vukfi tarihinden mültebes ola
qık Rebi'ülôhırın on üçüncü günü'nde vakı' olmuş gösfer_mektedir 1 

35. Amid kazası, altmış · ye
di Reı:ebi gurresinden zabt 
eylemek üzere Süleymaniye 
i'vledresesi müderrisi Essey- · 
yid Mehmed Şerif Efendi'ye 
sene-i merkiın:e Cum}ide'l·a
Jııresini ıı dördiincii gü
Jıü .• tevci/ı olundil (HAK, 
J -.5j6; HBK, 50a) . 

Amid kazası Esseygid Meh-
~ meçl Şerif Efendi'ye ·Receb 

evailinde tevcih (VB, 19; 
VA, 27; VH, 23 b) [Tevcih 
tarihindeki yanlışlığın nasıl 

'bir iltibasdan neş'et ettiği 

hakkında bk. §. 6]. 
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36- a. 1167. Recebinin dördüncü günü, Yevmü'l·hamis (VB1 

· ·20; VA, 29; · VH, 24b) d_eğil~ Yevmü's-sebt (HAK, 132; HBK, 
57 a)'dir I 

b. Cülu~-z inriget·me'nus
dan üç gün mürll.rundan · 
sonı·a mrilı- z Rebi'ülevvelin 
ikinci mübarek İs~eyn günü 
(HAf!, 214; HBK, 93 b) 

c. Sene-i merkiime Rebi'ül
evvelinin beşinci Hamfs gü
nü, ki cüliis-z humrigfınun ge· 
dinci günü olur, .. (HAK, 210; 
HJJK, 96 a) 

Öiliis-ı · meymenet·me'nii.sun 
üçüncü. günü (V B, .28; VA, 
42; VH, 35b) [ DfJrdüncil 
günü olacak 1}. 

:: Rebiülevvelin yedi_nci günü 
(VB, 29; VA, 43; Vlf, 36a). 

37. Şevval bidayetinde vakı• olan umumi tevcihatı müteakıb 
~adrıazamın Padişahı zi.Yafete da•vet etmesi teamülüne rağmen 
1169 senesinde_, Şevval evailinde vukıl'bulan büyük yangın sebe~ 
biyle bu adetin icrası te'hir edilmiş ve muhterik olan Bab~ı asa· 
fi'nin yeniden bi n·a edilmesinden sonra .ancak; 1170 Muharremi- · 
nin allıncı Ham fs günü (HAK, 46; HBK, 231 afb) is' af edilebil

. mişt_ir. Vasıf, Hakim Tarihi'nin pek~ sarih iyzahıl)a rağmen, 

sinin-i s_abzkada olageldiği ' vech üzere tertib-i ziyafet olunacağı 
bi't-if!llıis hôk-i alebe-i mülii.kônege arz ve inhô olunmuşdu ifa
desini, ·yukarda zikredilen keyfiyetle tam tenakuz ·teşkil edecek 
şekilde, Şe'.vvrilü'l-mükerremin altın~ı Hamis günü (VB, s:S; VA, 
86; VH, . 75a) Padişahın ziyafeti teşrif ettiği mealiiıdeh ibare ile 
tamamlamakdadır. Burada göze çarpan ha:ta ve tenakuzlara işa~ 
r~t edelim:. 1) Ziyafet, zikredilen sebebler dolayısıyle, sriir seneA 
lerde olduğu gib{ icra edilemediği halde Vasıf, sinin-i sribzkada 
olageldiği vecf?. üzere icra edildiğ.ini itharn etmiştir. 2) 1170 se; -~ 
nesinin ilk haftası içinde yapılan ziyafet~ üç ay öncesine nakl e:. ·. \:: 
derek bu yanlış anlayışını teyid etmiştir. 3) Fakat verdiği rakam 
takvim esaslarıyla tezad halindedir: 1.169 Şevvalinin altincı günü 
Cuın'a (Harnis günü)'ya değil, Pazara isabet eder. 4) Vasıf, bu 
m~rekkeb . tenakuzları ihtiva eden ibarenin 5-6 · ~atır üzerinde 
1170 Muharreminin beşinci gününe aid. bir vak'ayı kaydetmiş 

olduğuna dikkat edebilseydi, bu kÇ\dar dikkat s~rfına lüzum 
kalmadan da, zikredilen hata ve tenakuzlara düşme1.di. Filhakika 
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yeni bir senenin vakaayi'ioe geçildikten sor.ra üç ay evveline dö
nülemiyeceğini kesdirebilirdi 1 

38. Sene-i merkiime mô.h-ı 
Şevviilü'l- mükerreminin 
ikinci Sülô.sa günü Çavu$- · 
başılık hidmeliyle müstahdem 
Glan Abdurrahman Ağa(HAK, 
49J; HBK, 201 b) 

Abdurrahman Ağa. sillis-t 
· Şevvii lde .. (V B, 52; VA, 84; 

VH, 70a). 

39: Vasıf, hadiselerin vuku' · tarihlerini dakik olarak işaret 

etmek .lüzumunu hissetmez, ekseriya takribiliği ve ·bazan. ibhamı. 
i:ltizam eder: 

a . Sô.bıkan Mekke-i miiker
reme ~ adısı Meh~ed Efmdi· 
zô.de Feyzullah Efendi'ye İs
tanbul kazô.sı pô.gesi ve sô.bı· 
kan Amid kadısı Mehmed 
Kemô.leddin Efendi'ye alt
mış yedi Receb-i şeri/i 

gurresinden zabt egleinek 
üzere Mısr-ı mdhrusa kaz~
sı .. tevcih (HAK, 83; H BK, 
36a) 

b. Sene-i merkiime mcih-r 
Cumiideliihıresinin on se
kizin-ci günü·.. Elhac İzzi 
Süleyman Efendi.. dcir-ı ha
kaya irfihal (HAK, 281 ; 
HBK, 123a) 

c. Ameden-i esb·i humô.
yiin .. : .. sene-i merkiime Muhar
remü'l-harô.mtnın girıiıi bi
rinci günü.. (HAK, 356; 
HBK, 167 b) 

Sô.bıkan Mekke-i mükerre
me J..adısı Melımed Efendi
zade F,:yzullah Efendi mu
ahhaı· tarih ile İstar.b ıl pa
yesine irtika ve sô.bıkan Amid 
kadısı Mehmed Kemô.leddin 
Efendi mısr· ı Kaahire hüku
metiyle kesb-.i mak4ıd .. ( VB, 
16). 

lzzi Süleyman Efendi şehr-i 
mezkfırda bimô.r ve ô.zım-ı 
dô.rü'l-karar (VB, 34). 

Muharreınie .. (VB, 45). 

40. Vasıf ihtısar ameliyyesinde okadar ileri gider ki, ifadesin
den, muhtelif vak'alann aynı tarihde vuku'bulduğu zannı hasıl 
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olur: HAK, 112 ve 113/4'de zikredilen teveihtit'ın ilki 21, ikincisi 
25 Cumadelahıre tarihinde vuku'bulduğu musarrah ve arada 24 
Cumadelahırede vakı' olan ihrae-z mev'acib bendi mevcudken, 
Vasıf, lbkaa ve tevcih-i ba'z-z menasıb-ı 'Uiizerti ve ihrô.e-ı mevacih 
(VB, 19) bendinde, 21 Cumadelahıre tarihiyle her iki tevcihatı 
zikredip sonra mevacib'e geçerek iltibasa düşer. 

41. Vekaayi'i . gelişi: güzel tasnif ve tevhid etmekten mütevel-
lid takdiin·te'hirler va kı' olur: . 

a. Daha 1166 vekaayi'inin · ikiı:ıci bendi (Teveihat· ı vüzerag-ı 

ı zam: V B, 8), 26 Muharremde vakı' olan üçüncü ben d deki tev-· 
cihat-ı ilmiyye'den sonra zikredilmesi iycab ede~ken önce kay~ 
dediimişdir (bk. HAK, 8). 

b . Ihrae-z surre ve hareket-i Donanmay-ı humô.yiın ve ziya
fet-i Mtrahur-z evvel be· Şehriyar-ı rub'-ı meskiın (VB, 20- 21) 
bendinde, donanmanın Akdenize çıkışi (12 Receb) zikredildikten 
sonra evail-i Reeeb (?) tarihiyle İstabi-i amire atlarının Sa'dabad 
çayırma çıkarılması (HAK, 142 de: ll Receb) ifham edilmekte 
ve bir müddet rehgab-ı ilccim ve isrtic olduğunun altıncı günü .. 
telmihiyle Mirahur-ı evvel'in ziyafetine geçilmektedir. Burada hem 
takdim-te'hir, hem de atların çayıra çıkma tarihi tasrih edilme
diği için «, .• altıncı günü» ifadesiyle ibham vakı' olmuştur. 

c. Tevclhat-ı vüzeray-z ızam ve mevalt-i kirtim (VB, 3) ben
dinde, 5 Rebi'ülahırda vakı' olan mevali·i ızam · tevcihatı (bk.. 
HAK, 290), 9 Rebi'ülahırda vuku'bulan vüzera tevcihatından· son
ra ve fakat vuku' tarihi tasrih edilerek zikredilmiştir 1 

ç. Azi-i Ser·bostaniyan ve ihrô.e·ı esban be-çeragah-ı Sa'da
btid (VB, 35-36) bendinde, Bostancı-başının azli (HAK, 293'de:: 
22 Receb), atların çayıra çı~arılmasında.n iki gün sonra vakı' ol
masına rağmen, önce zikredilmiştir. Fevt-i vô.li-i Sayda (VB, 5:} 
bendi, Sayda valisinin vefatı haberinin 1166 Zilhiccesi evailinde 
gelmesi sebebiyle, Vasıf'da olduğu gibi 1167 vekayi'inin başına 
değil, Hakim'deki (HAK, 79-80) gibi 1166 vekayi'inin sonuna 
konması iycabederdi. 

42. Yine ihtısarda gösterilen ifrat ve dikkatsizlikler arasında 
yevm·i mezkiır ve şehr-i merkum•JarJa işaret edilen tarihlerde 
pek açık hatalar yapılmıştır: 
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a. Şehsuvar-zade Mustafa Paşa'nın Eğriboz · ve Karlı-eli san-·· 
eaklarına ta'yini, HAI(-14'de 21 Cumadelahıre olarak gö~teril
diği halde, Vasıf'daki yevm·i mezbiir (VB, 9), 1 Cumadelahıreye 
merbuttur. . . 

b. İvaz iy1ehmed Paşa-zade İbrahim Bey Efendi'n in İstanbul 
kadılığında ibkaa edilmesi, Vasıf'ın yevm-i mezkiir (VB, ll; VA; · 
15; VH, 12 b)' unun işaret ettiği 4 Şa'banda değil, 5 Şa'banda 
vakı' olmuştur (bk. HAK, 51; H BK, 22a). 

c. Yeni Venedik balyasunun namesini takdim ettiği tar.ih, 
mevacibin ihrac edildiği muahhar 26 Muharrem (V B, 27) Salı gü
nü. değ·il, 12 Muharrem (_;arşamba günüdür (HAK, 202; krş. § 22)'. · 

ç. Şeyhülislam-zade Mehmed Es'ad Efendi'ye Edirne payesi
nin tevcihi tarihi, Vasıf'ın tarih-i mezkiir (VB, 33)'iyle Cumade
ltila evabırine isabet ederse de, 15 Cumadelula olacaktır (HAK 
278; HBK, t2Lq). 

d. Tevcihat-ı menasıb-ı ri_cal-i kirô.m ve vüzeray-ı ızam ben· 
dinde vüzeray-ı ızam tevcihatı, yevm-i mezkiir( VB, 38)'un işaret 

ettiği , 9 Şevviilde değil, 7 Şevvalde vakı' olmuştur (l-IAK, 39). 
e. Piri-zade Mehmed s ·ahib Efendi'nin oğlu . Osman Mol!~ 

Efendi'nin İmam-ı evvel ta'yini (HAK, 358 ve HBK, 168b'de: 3 
Saf er) için kullimılan · tarih-i mezkilr (V B, 46), Çelebi-zade ls mail . 
Asım Efendi'ye Anadolu payesinin .tevcih edildiği ~vasıl·ı Muhar
r.em (VB, 45) (HAK, 358'de: 15 Muharrem)'e bağlanabilir ki, 
18 ·gün takdim edilmiş ol url 

f. Derviş Mehmed Efendi'nin takriri bulasasında geçen şehr- i .. · 
mezkiirun altıncı günü bu · mahalden INovgrad'dan] dahi iahrik-i · 
·ikdam .. (VB, 41) ibaresinde ay isminin zikredilmemesi öir aylık 
bir hata tevlid etmekdedir.: Zira, Vasıf'ın şehr-i mezkiir'u Ciıma
delahıre ise de, Receb (HAK, 368; HBK, 152b) · aıac.aktır. Hem· 
i-şaret edilen kayıdla, ondan 9 satır önce geçen (bk. vs; 41, 4.st.) 
şehr-i mezkiirun on birinci günü .ibaresi tenakuz halindedir: Vasıf, 
hem me'hazını dikkatsizce huliisa. etmek, hem de zuhul ve tenii
kuza düşmek mevki'ind~dir. 

g. Yine aynı mahiyette olmak üzere alarnet-i semaviye (VB 
48) bendind.e geçen şehr-i" merkiim, zikredilen başlıkdan dört sa
tır önce geçen sarili tarih kaydına nisbetle, Rebi'ülevvel olması 
jycab ederken, Rebi'ülahır olacaktır (HAK, 148)! 
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ğ. Kameri. ayların üç müsavi kısmından evail ve evabır'ın ha· 
zan yerinde kullanılmadığı görülmüştür: ll Rece,b (HAK, 142) 
için .evail-i Receb (VB, 21); -17, 18 ve 1-9 Cumadel.ahıre (HAK,280, 
284) için evahır·ı Cumadelahıre (V B, 34) tekaabül ettirilmiştir! ıı 

C. Vasıf'ın HiH~im Tarihi~ni dikkat ve clddiyetle 
ilıtısar . etmediğine dilir belirtiler . . 

Hakim Tarihi'ni dikkatsizee telhis etmesi sebebiyle Vasıf'ın 
ifadesi, me'hazıyla, bazı def'a zıddıyet ve mübayenet göster· 
mekte ve ekseriya kaynağının muhtevasını aksettirecek vuzuh ve 
kifayetten mahrum bulunmaktadır. 

43. l(B, 15'de, havadis-i İran başlıklı benç:l.den ayırmadan 
zikredilen, Sincar dağı Yezidi ve Saçi u taifelerinin · te' djbine ai d 
ma'h1mat miyanındş., aşağıda iktihas edilen ifadenin, me'hazındaki 
aslıyla tezad halinde bulunduğu melhuzdur: 

Filhakika cebel·i merkum· 
da mütemekkin olan eşkıyay-ı 
merkumenin te' dib ve fenkil
lerinde bir müddetdenberu 
vüÜt ve hükkam tarafların· 
dan iğmaz ve testirnuh olun· 
mak hasebiyle habaset ve 
mel' anelleri add [ü] ihsayı 
güzeran (HAK, 78? HBK, 33b) 

44. İnebahtı sarıcağı dahi 
kal' [!Si muhafazası şartı yle 
sabıkan Hotin ve Kösteudil 
sancak/arz mutasarrıfı Muh
sinzade .vezir Melımed Paşa'
ya (HAK, 104; HBK, 45a) 

Bağdad viillleri bazan bi'n
nefs ve bazan sevk-i asker. 
ile te' diblerine i ht imam ve 
dikkat ve bir müddet ne lıal 

ise o lıavali asude-i mekr ü . 
mel'anetleri olub (VB, 15). 

bıebahtı ve Köstendil ~an
cak/anna m'.liasarrzf Muhsin
zade vezir Mehmed Paşa dahi 
ber·vech-i muhafaza İnebahtı 
tarafına munsarr f (V B, ıs; 
VA, 26; VH, 21b). 

6 Kaymakam İbrahiıp Paşa'nın K~raman eyaJetine ta'yini, V~, 54'de ter
tib sehvi olarak Şevviilü'l-mükerremin ikinci günü'nde viikı' olduğu mukay
yedse· de, VA, 83 ve VH, 72a'da on ikinci güııii olarak, dQğru tesbit edilmiştir. 
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45. Özü eya/eti sabıkan Se
lanik ve Kavala ve Bender 
sancakları mutasarrıfz olub 
s;n.der muhafızı vezir lbra
him Paşa hazretlerine .. Sela
nik ve Kavala sancakları da
hi sabıkan Belgrad muhafızı 

vezir-i mükerrem Nu' man Pa-
şa'ya (HAK, 114; HBK, 49b) 

Özü eyaleti Selanik san
cağı ilhakıyle sabıkan Ben:
der muhafızı vezir İbrahim 
Paşa' ya:. Selanik.. sancağı 
vezir Nu'map Paşa'ya (VB, 
19; VA, 27; VH, 22b). 

Burada Vasıf'ın, yalnız me'hazını değil, ·kendi .kendisini de 
nakzettiği aşikardır~ 

46. Vezir-i esbak Mehmed 
Paşa mühürdarı dahi rütbe-i 
Hacegana idrtic buyuruldu ve 
mah-ı Rebi'ülahırda Mustafa 
Paşa'nın aziine karib halen 
Şıkk-ı salis Hatti Efendi'nin 
hidmetinde nüma-yafte-i illi
zam . olan Abdülkerim Ağa 
rütbe·i Hacegana idracla .. 
hemçunan mühürdar Mustafa 
Bey.. rütbe·i Hacegana du-

. hiil.. oldular (HAK, 505; 
HBK, 226b) 

Vezir-i esbak Mehmed Paşa 
mühürdarı olub Hattf Efendi'
nin hidmetinde nümayafte-i 
iştihar olan Abdülkerim Efen· 
di .. haiz-i rütbe~i hacega ni .. 
oldular (VB, 58). 

Burada, haziflerden maada, iki . ayrı şahsın tek isimde bir
leşdirilmesi gibi bir zuhii.lün vakı' olduğu melhii.zdur. 

47- a. Sabıkan Çavuşbaşz Sabıkan Çavuşbaşı Selim 
vekili olan Dergah-ı ali ka- Ağa (VB, 47; VA, 73; Vf!, 
pucubaşılarzndan Selim Ağa 63 b). 

· (HAK, 410; HB.{(, 180a) 

.b. Mirimfran Saka Abdul- · 
lah Paşa .. ibtida Maden emti
nefi vekilietleri ve Hcice-

. gan-z divanf zümresine ilhak 
(HAK, 288·289; HBK, 126 b) 

Abdullah Paşa.. Emcinet-i 
mciden ve rütbe-i Haceganf 
ile (V B, 35). 
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48. Atıgye-i humuyun ki 
· Hacegan-ı divdniygenin man: 
szb ala_mıgub muhtac olanları
na beher sene tevci hat da it d 
.bugurulurdu. Cizye mevkiı/u 
ref' olmağla vakt-i tevcihdt
da bu atıyye dahl verilmeyüb 
fukara·i hdcega,;. fi'l-cumle 
idiler. Şevket/u efendimiz 
hazretleri bun_ları dahi ol 
riız-ı /fruzda fq.fyib ve tefdh 
için elli bin guruş [kese 500 
guruş itibar edilirse: 100 
kese] ihsan ·ve inayel b1yu
rub ber-mucib-i defter herkese 
had ve liyakatine göre ... ih
san buyurdular (HAK, 415) 

49-a. Etba' ve ahali beynin
de imtiyaz için .'eğer benim 
ku'iıduma izin verirse görüş
rneğe varayım' deyiı istizan 
eylemiş sonra mihmanddrı.

mız ile gelüb zarur ku'iıduna 
izin verildi (HAK, 367) 

b. Bir-iki gün konağımız
da meks-olunub üçüncü gün 
Başvekili bizi da'vet etmekle 
(HAK, 370; HBK, 153 b) 

c. Biz dahi iskemiesi ya
nma vardrğımızda Başvekil 

dahi içeriden çzkub gıiga kim 
beraber gelmiş gib! Başvekil 
ve bı'z ayak üzere iken (HAK, 
370-371; HBK, 155a) . 

ç. Şiddet-i şita bir mikdar 
de/' oldukda buzlar dahi kat' 

. . 

Şehriydr-:-ı deryu-nisur zu'
afdy-z Hucegdn hakkında 
rahm u şef k~.t izhar ve hdl
lerine göre taksim olunmak 
için elli kese meblağ ihsa
niyle o ·makiıle zu'afdyı ke
mal-i kereminden hissedar 
eyledi (VB, 48; VA, 74; VH,. 
64a). 

Kavmi beyninde mu'teb.er 
olduğundan mes'fı.lüne muva
fık haber gönderilüb (VB,. 
40). 

.. konağa nuzul eyledi; ale' s
sc:-bah da'vete gelen adem ile 
Başvekilin · konağına varub· 
( VB, 41; VA, 73; VH, ·63b). 

Başvekil dahi 'o!~uğu ma
halde ·kaaimen istifsar-ı hal 
idüb (VB, 41; VA, 63; VH,. 
54a). 

Eyyôm·t sayfda fonbazlar 
ile cisr yapub ( VB, 42). 
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olmağla nehir üzerine ton~ 
bazlar ile bir cisr yaptılar 

(HAK; 375; HBK, 156aJ 

d. lmparaloriçe tefekkür · 
ve mülcihaza eyleyiib 'ihti
maldir ki nehr·i mezkur fur
tuna eder ise zahmet çekilür, 
ol zahmet çekilmesün' de yu . 
'benim kendüme mahsus olan 
üç kalyonumdan baş-kalyana 
Elçi efendi etbci'ı ile, iki~ci · 
kalyana mihmandcir q.vane
siyle binsünler' deyu tenbih 
ve te'kid eylediğine b!ncien 
iki kıt'a kalyon gelüb iskele
mize yanaşdı ve çekdirme 
sefinesi mikdarz kalyon su
retinde sefinelerdir (HAK, 
379; HBK, 157b-158a) 

50.' Ameden-i hazine-i Mı
sır ber-vech-i mu'icid : .. Hazi
ne beyi ta'bir olunan ümerci-i 
Mıs-rıyyeden Defterdar- ı sci
bck y~;uj Bey, Üsküdar'a · 
v~sıllünden üç gün mu
kaddem hazine maigge
tiiıde olan Ocaklar zti.bit
Ieı·i u e Mir.;i m umaile g
h'iız adamları adet-i TT}.e1

-

lufe üzere vusUl-i hazine ha-
. beriylt; Kapu'ya gelüb piş
gcih-ı hazre(-i Sadrztizafnf de 
hil'atları · ilbas (HAK, 103; 
HBK, 44b-45 a) 

Telcilüm-i nehr ihtimali ile 
iki kıt'a çekdirme resminde 
kalyon ihzcir ve birine Elçi ve' 
diğerine Kethuda ve sciir etbci'ı 
süvar (V B, 42). 

Mısırdan irscili mu'tcid olan 
hazine mashuben bi's-selcime 
Üsküdara geldiğiııi muha
fazasına 'me'mur ümerci-i Mıs
rzyyeden sôbzk Mısır defter·· 
darı Yusuf Bey, Bab-ı ciliye 
gelüb ihbar ve huzur- ı Sadr·l 
mekcirimkciri'de mumciileyh 
ve maiyyetinde -elan · · Mısır 

öcağları zcib!tcinı telebbüs-i 
hıla' ile kesb-i mübahcil (VB, 
1~. . 

51. VB 21, 8. st.'da zikredildiği gibi, Padişah, Mirahur Köş
k ü'nde verilen .ziyafetten sahilsaray-ı Beşiktaş'a değil, Saray-ı_ 
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Jıumtigunlarına a'taf-nümfin:..ı avd u ftilti oldular (17 Receb) 
{HAK, L45); Beşikta·ş sai-!_ilsarayı'na azimet ise, VB 21, 12/3. st. da 
-zikredildiği gibi, Sa'dabad'da dört günlük safa ve ararndan sonra, 
·26 Recebde vakı' olmuştur. 

52. Bağdad vtilfsi ta~afından havtidis-i İrtin olmak üzere ge
len kaaimenin suretidir (HAK, 92-95) bahsini hulasa eden Te
.iimme-i alıval-i lra:iıiyan (VB, 16-17) bendinin sonunda vestiir 
serhadlerden vürud eden ahbar dahi müştirünileyhi [Bağdad va
_lisini] tasdik ve l!f!'yid eyledi ibaresi, «Bu dahi tarih-i rrıezkfırda 
·Gence' den Erzurum'a gelen tüccar ttii/esinden Ağa Me/ı med'in 
lıultisa-i takrfridir ki Erzurum vtillsi tarafından vürfıd eylemiş

tir » (HAK, 95-97) bendinden mülhem olsa gerektir. Vasıf'ın her 
iki kaaimeyi birbirini te'yid eder mahiyette göstermesine rağmen 
mütetebbi', mesela, Bağdad valisinin takririnde Peri olarak tesbit 
edilen kal'enin Ağa ·M~hmed'in takririnde Bürke (HAK, 96, 
HBK, 42a), mezkfır kal'eye kapanan Şeyhali Han'ın, birinci tak- . 
rirde K~rim Hanın ammi-ztidesi (HAK, 92), Ağa ·Mehmed'in 
takririnde ise Kerzmlıtin'ın karındaşz (HAK, 9.6) olarak zikredilmiş 
. .olmasını ehemmiyetli addedebilir .. 

53. Vasıf'ın aşağıda iktihas edile'n ifadelerinin, me'hazındaki 
·:rnuhtevayı bütün şümfılüyle aksettiremed!ği melhfızdur : 

a. Altiigye sancağı tekaa- Altiiyye ile Ebubekir Paşa 
üden /stanköy'de ikaamet lıurrem oldu (VB, 9). 
üzere olan Ebubekir Paşa'ya 
maskat-ı re'si olan Antalya-
da ikaamet etmek üzere her-
vech-i arpalck.. tevcilı buyu-
ruldu (HAK, 22; HBK, 12 a) 

b. Vidin sancağı, muha
fazası şartı ve Niğbolu san
cağı illıaakıgle, . stibtkan Ana
.dolu valisi vezir Yahya Pa-
şa'ya (HAK, 26; HBK, 13 b) 

c. Malı-c merkfıniun yedin
-ci günü Kethuday-ı sadrıti

.. zamf Yeğen Melımed Ağa, u-

Vidin muhtifazası vezir 
Yahya Paşa'ya (VB, 10). 

Sadrztizam kethudtisı olan 
Yeğen Mehmed Ağa'ya ba'z-ı 
kusur isnad ve mtih-ı Zılkı'-
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miirunda mütehavin olub azli 
iycab etmekle azi, Bursa' da 
ikaamete ferman ve rahi kı
lındı; Badehu Üskiidar'da 
hanesinde ikaamefe emir bu-

. yaruldu v e sabıkan iki def'a 
Sadr-ı azam kethudası olub, 
halen Başmuhasebeci olan 
Yirmisekiz-zade Mehmed Said 
Efendi.. Sadrıazam kethuda~ 
lığına ilbas-.ı hil'at olundu 
(HAK, 328; HBK, 145a) 

ç. Kaaide-i ser.had üzere 
Bender muhafızı Abdullah 
Paşa kethudası ve kapusa 
halkı ve Sağkol, Solkol ağa
ları bilcümle neferatlarıyle ve·· 
sade nekare ile bir saat mik
darı mahalden isfikbul ve 
name-i humayü.n-l şehin-şa

htye ikramen Yeniçeri taifesi 
bilcümle selama durub kal'e· 
den toplar atılub ve şenlik 

ile Bender'e duhii.l olunub .. 
· yedi gün ikaametimizden son

rq. (HAK, 363; HBK, 150b) 

d. Üç direkli ve çanaklık/ı 
alfk ve cedfd yirmi altı kıt'a 
kalyon saydım ve iki kıt'a 
üç-anbarlz kalyon, birisi ta
mam olmuş rii.y-ı ·deryada ve 
birisi dahi henüz tekmil ol
mamağla inmesi karib v e 
kızak üzerinde idi,· bunlar 
bagağı bizim kal yonlar mik
d arı var idi ve ol kızakda 
olan kalgonu kaç zira'dır de. 

denin yedinci günü Daire-c 
asafi'den ib'ad olunuh iki 
def'a o rriakaam·z bülend ile
ercümend olan Mehmed Said.
Efendi, salisen Kethudalık 

mesnedine ıs' ad olundu (VB, • 
39). 

Müşarünileyh dahi -sade·· 
ne kare ile kethudasım li'-
ecli' L-istikbal ve alay ile Ben
der' e götürüb. birkaç gün i'za· ·· 
m·z şan ile mumaileyhi mi-h-· 
man (VB, 40). 

Ve yirmi beş kadar kal- · 
yon müşuhede olunuh bunlarr 
neglersiz deyu suat ettiğinde ... ·
( VB, 42; VA, 65; VH, 56a)~· 
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yu sual eyledim, . altmış zi
,ra' dır . dey_u c ev ab eyledi ler,· 
Ilikin ber-vecfı·i tahmin alt
mış zira' yok idi vd b:ı kal
yonları neylersiniz d~yu sual 
.eyledi m.. (HAK, 379- 380·; 
.HBK, 168 a) . 

e. Sene-i merkiime Muhar
.remii' l-haramı gurresinde. He
.kimbaşı-zlide vezır ı esba,l~ 

A'li Pqşa .. muiahaçszn·ı iki:ı.a
.met olduğumahalden afv ü ıi
loak ve oğlu Mehmed Ga'Jlib 
Bey, ıtlaakı t mri ile rlihi ki
lındı. Birkaç günden _ sonra 
'V.~zir-i müşlirünileyh lıazref· 

lerine Mısr·ı mahrii.se hüku
meti .. tevcih bııyuruldu (HAK, 
348; HB/(, 163b-164a) 

: Hakkında Gfv-i plidişcilıi 
karger vz Magosa'dan ıtlaak 
i~e rehylib· ı keder plduğun- · 

dan başka hÜkümet-i ı:ıısr-ı 
Kaahire ile nô.yil·i ' kusvliy-ı 
mearib ve b:ı peyam: ı m~ser
rel·enca~ ile oğlu Gaalib .Bey 
farafzr.a zlihib oldu (VB, 43; 
VA, 66; VH, 57 a). 

Muktebes ifadelerden Halçi~'inki, Gaalib Bey'in ıtlaak h~berini 
tebliğe memur edilip Mısır· valiliğine tevcihin .. ahiren vakı' oldu
ğunu beyan etmesine mukaabil Vasıf'inki, her· iki keyfiyetin teb
liği memuriyetinin mumaileyh~ tevdi' edildiğ~ni ifham etmektedi~. 

f. Mah-ı Muharremii'l·ha- .. üç kıt'a akdarma ile 
, ·. rlimın yirmi sekizinci Pazar- Asitcine-i saadet' e viisıl (VB, 

lesi günü .. Don.cinmay·ı hu- 45): 
mliyun kalyonları ve çekdir-
meleri vesliir firk;,_teleri v~ üç 
.aded . yeni aldıktarz akdar-
maları, yüzden ziyade kefere 
iisercisz ile müretteb alay ile · 
Başd,arde-i humliyun önlerin-
de cenah-guşciy-ı eve-i ikbal 
ciarak Yalıköşkü pişglihından 
top şenlikleriyle mürfi.r ve 
.scihil-i_ Tersane-i cimireye vu-
.siil (HAK, 358; HBK, 168b) 
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g. Tarih-i mezburda [23 
Safer] Özü sancağı sa bı kan 
Tırhala ve Hotin sancakla
rına mutasarrıf olub Hotin 
muhafızı vezir Halil Paşa'ya, 
bu kış Babadağı'nda kışlayub 

mevsim-i baharda Özü kal'-
esi mııhcifazasına kıyaam ey-
lemek şartıyle ... tevcih (HAK 
359; HBK, 170a) 

Özü eyaletigle Tırhala mu
larrıfı v~zir Halil Paşa mü
beccel (VB, 46). 

ğ. Yirmisekiz-zade Said Mehmed Paşa'dan Sadaret mührü
nün alınmasına aid -HAK, 422'de zikredilen- vak'aları hazfeden• 
Vasıf, azil sebebini de vazıh~n tesbit etmemiştir: 

Said Mehmed Paşa .. menci
sıb- ı 'Dfvaniyeni~ aLa ve eş
re/lerinde müstahdem olmuş 
kirnesne idi. · L'akin beş ag 
on gün müddet-i vezaretin
de harikler feakub ve biham
dillahi teala kahf u gala yo
ğiken ncin-ı aziz kem· aycir 
ve nakısü' l· vezn işlenmesi ve 
bazı müsteced ve mütehaddes 
malikcineler zu~iiru ve. yine 
hulliy ve bunun emscili me: 
vad zeban-ı halk.a düşüb mu
vaffak olamadı, bi'z-zarfıre 

azli iycab etmekle azi-oldu .. 
(HAK, .423 ; HBK, 187a) 

h. Reaya makiileleri al 
çuka ve şalı ve kürk cinsin
den kakzm ve semmur v f! kar
sak· gigmegüb v~ sarı mest 
pab:ı.c dalıi giymegüb libas-ı 
ehl-i islama şeb;h elb!seden 
i/ıtiraz ve l:adimi ehl·i zim-

·Beş mah kadar Sadr-ı dev: 
Zet de mukim ve tab'·ı · müsta
kim. ile neseksciz-ı emr-i hadis 
ve kadim olan Mehmed Said 
Paşa'dan mizac-ı zqmanede
olan televvün ve tesarif-i r~z
gcirda olan adem·i. femekkün· 
faaygünü ile .. mühr-i huma
yiin ·n ez~ .. ( V B , 49) . 

Reaya ve ehl-i zimmet bir 
zamandanb?ru tecciviiz-i had 
ile elbiselerine zignet verdik:.. 
leri ve islama mahsus sigafı. 
ile bi-edebane hareket ·~ttik

leri ma'liim olub taife-i mes
fiireye tavr-ı kadimleri üzere 
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met olan reciyci ne şekil üzere 
iseler öylece olub ziyy-i sil
retlerinde tefahur giine had
lerinden mritecciviz eşkrilden 
ihtiraz üzere kendi tavırla-

rında müte'eddeb olmarzyçin 
tenb:h ve te'kid olundu(HAK, 
251) 

ta'yin-i siyrib ·: olundu (VB~ 
31). 

54. Bazan VAsıf'ın iladesi, tesbitindeki dikkatsizlik ve kifa
yetsizlik se bt biyle, yanlış zeh'ab tevlid-edecek mahiyyet arzet
mektedir: 

a. Sene-i merkiime malı-ı 

Rebi'üle-vvelinzn on beşinci gü
nü Ağababası"zride İbrcihim 
Ağa, Ayasofya müttvellisi 
olub badehu Sultan keihudri- · 
lrğı hidmetiyle evkat-güzrir, 
ha id-i zatında müstakimü' l
etvar olmağla, Mfrcihur·ı sri
ni-i şehriycirf ta' yi n olundu 
(HAK, ' 250) 

Ağababasızade İbrrih~m Ağa 
daire-i humayiina intisabı se
bebiyle Mehd-i ulyci hazret-· 
/erine. Kethudri nasb ofunub 
Ayaso/ya tevliyyeli ve kü
çük Mirrihurluk hidmeti da
hi {Jfiş- ı sadrikaline tahmil 
(VB,· 30). 

lt.:>rahim Ağa'nin Mirahur-ı sanilik hizmetini, Edirne'ye · netye
dilen Mustafa Ağa'dan inhılal etmesi üzerine deruhde ettiği, Aya
sofya mütevelliliği ile Valide-sultan ke.lhudalığı hizmetini ise 
mukac\denıa deruhde · ettiği Hakim'in sıyak-ı ifadesinden anlaşıl
makda · olu b, Vasıf, hem üç memuriyetin h·emzamanlığı gibi yan
lış zehab tevlid etmiş v.e hem de Mustafa Ağa'nın riefyini İbra
him Ağa'nın Mirahur-ı sani nasbından sonra. zikretmekle sebeb
netiyce ." münasebeti te'sisine imkan bırakmamıştır. 

b. Habs ve rü'yd-i bfsab - ı Emin-i gümrük ve vekaayi'-i sriire 
(VB, 34) bendinde Gümrükcü lshak Ağa'nın hisabında. hale! ve 
dcid u sitedinde fe~rid u zile! mahsüs ve b!l sebeb! e -Başbaki ku
lu"na malıb:ıs olub Ru77;amçe-i eı•vel Behcet Efendi ve .ba'z ı küttrib 
lıisabır.a nıe'ml!-r ve ol babda eT]lr-i aif şeref-sudur oldu denildik
ten sonra tahkiykatın netiyeesine tiid en ufak telmihde bulunul
muyor; Mütetebbi'in zihninde ılasıl olan ibhamı, anc.ak, Hakim'in 
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.aşağidaki ifadesi iza!e edebiÜr: Mukaddemü hisüb' ve kitüb; gö

.rülmek için Başbaki kuluna kaldırılan Gümrükcü Seyyid İshak 
Ağa'nın hisüb ve kitôbı gereği gibi görulüb Asitüne gümrüğü 
umurunda' mehüreti ve ahz u i'tcisznda sıdk u istikaameti meşhud 
()lmağın yine kemükün Emanet-i gümrük ile müstedimii'l- lıidme 
-olmasıyçun Büb·ı sadr-ı · üli'ye getirilüb huzür-ı Asafide ilbôs-ı 
lıil'at .. . (HAK, 2~0). 

III. V ASIF TARİHİ'NİN ORIJINAL T ARAFL.ARI NELERDİR? 

Vasıfın, Hakim'e nazaran daha müsaid mevki'de bulunduğu, 
-elindekHmkanlarla Hükim Tarihi'ni ·iknial •etmesi veya vuku'atı, 
belki de müessirlerinin hayat sahnesinden ayrilmış olmasının · 
verdiği serbestilikle daha afaki ve sebeb-netiyce .qıünasebeti 

te'sis ederek tasvir ve iyzah etmesinin tabi'i bir keyfiyyet oldu
-ğuna işaret etmiştik 7• Ancak bu müsaid vaziyyet ve iı:nkanlardan . 
pek mahdud bir mikyascia istifade edilmiş olduğu, aşağıda verile
cek olan Yasıf'a aid orijinal· ifadelerin mahdudiyetinden istidlal 
edilebilir. Zikredilecek olan orijinal parçal!irla yukarda gösteri
len hazfıyyatın mukaabelesi netiyeesinde her iki eser ve Vasıf'ın 
mütalaasının kıymeti hakkında nihai bir hükme varmak mümkün 
<>labilecektir ümidindeyiz. 

55. Vasıf Tarihi'nin, Hakim'den mülhem olmıyan, orijinal ila
velerine, ·daha ziyade, vefeyat dolayısıyle zikredilen l~rc·eme-i hal 
bendierinde rastlanmaktadır: 

a. İ ntikal-i püdişcih-z cihan S!flian Mahmud Han (VB, 27-~8) 
bendinde, Sultan'ın Cum'a namazını müteakib Silahdür ağa'ya 

·ve saire ittika ve hezar su'ubet ile ala bfndirilüh Duri.irkapu ara
sır.a varıldıkta tüir-i ruhu bül-guşüy-ı eve· i semü (VB, 27) ol
duğu tasrihiyle .I. Mahmud'un terceme-i hal' ve saltanatma aid 
icmal (Hudaiıendigar·ı scibıkın gusl u tek/ini'ne mübôşeret ..... ; 
Cülusları tarihi ";.;')ll~ olduğuma'liim-ı kib:ir u sigardır: 27. s., 
30. st.-28. s., 20. st.); 

b. Silahdar Ali Paşa'ya aid terceme (VB, 44-45. s., 1. st.}; · 

7 Bk. Tarih Dergisi, sayı 9, s. 93. 



MÜVERRİH VASIF'IN KAYNAKLARINDAN HAKiM TARİHİ 97 

c. Vefôt-ı Kara Halil Efendi-zôde Mehmed Said Efendi 
bendinin terceme-i hal kısmı (Müşôrüryileyh iki def!a sadr·ı Ana · 
.dolu · olan Birgili Hasan Efendi~nin kuvv!-i bôsıra·i iblihôcı ·: 
olu b ..... ; .)yo:>-1; ~1 U .J_,ı <.SJ t J;.b fevli tarihidir: VB, . 32. s., 30. 

st.- 33. s., 9. st.); · 

· ç. § 29. daki ha~if istisna edilirse sabık Şeyhülis·Ja·m Es' ad 
Efendi'nin mesned-i Fetvadan bilo-sebeb tenzil (VB, 1 1) olundu
ğuna aid kayıdla VB, 12'de terceme· başlığı ile tefrik edilen 
bend- Es' ad Efendi'nin HAK, 57'de zikr-edilen eserleri istisna 
edilirse- Hô.ki~ Tarihi'nde mevcud değildir. · 

d. Vefôt-ı Halil Efendi ez-me~ôhir-i ricô.L (VB 19) bendin
de: Kand-i mükerrer-i s.of.betinden herkes mütelezziz olduğu 
menkuldur. Sinn-i ömrü mi' e-i kamileden zô.id [HAK, 115'de: 
«Sinn-i tabi'ige re.•ar. »] ...... O dahi karibl'l-ahdde zebiin·ı ser
pelıçe-i mevt oldu (VB, 19, 26-31. st.) kısmı, HAK, 194 ve HBK, 
S4a'da; 

e. Nakl-i hun:ô gfuı V~ te b' ik~ i Iy d-ı ad ha ve viiriid-i haber-i 
fev! vezir Yahya Pafa (VB, 40) be.ndinin: Mıişôrünilegh kes 
ret-i mal ile şöhret verdiğinden ...... ve bôzısmın ô.sô.rı manziır-ı 
erbab-ı şu'urdur (10.- 17. st.) kısmı - Hekimba~ı-zade Ali Pa~a 
lıazrellerine intima ve intisab ile KetQ.udalıkları hidmetinde 
(HAK, . 345; HBK, 150 a) bulunduğu keyfiyeti -ihmal edilirse -
Hakim'de mevcud değildir~ 

' 
t: § 29-c'de kifayetsizliğine işaret edilen vefat-ı Nazf/ Mus

tafa Efendi (VB, 32) bendinin sonundaki ber-vech-i ati ifad~ye 
tekabül· edecek ma'lt1mat Hakim'de yoktur: Mumaileyh şarih-i 
Mesnevi Sarı Abiu!lah Efendi merhumun cikraba>ından olub .... ve 
ma'arifin berumendi idi. (22-24. st.). 

g. Vefat-ı Teşrifôtf İzzf Efendi ·(VB, 34) beridinde: Mu
môileyh ulum-ı cüz'iyyeden haberdar .... nes~i nazmından ala ol
duğu ma' /um-ı erbab-ı temyiz ve kzgasdtr (11-13. st.) ifadesindeki 
hükümler· Vasıf'ındır. 

56. Vasıf'ın, doğrudan doğruya veya bÜvasıta müşahede .ve 
mesmu'atına müsteniden tesbit ettiği hususlar, mahdud İnikyasda 
da olsa, göze çarpmakdadır: 

Tarih Dergisi - ·7 
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a. Binti-i ·kal' e· i Suğrti (VB, 53) bendindeki: Mustahfızlarr 

gaayet mulabassır olub hattti ...•. tedtirikine müsaade eylediler 
(27-31. st.) ifadesi, Vasıf Ef~ndi'nin, 1spanya sefaretinden döner
ken vakı' olan bir hatırasını tesbit etmektedir. 

· b. Vukıı'·ı · tevcihtit der-Enderun-ı humayun (VB, 51) ben
.. dinin: Feyzi Bey Efendi' nin .. mlr-i mumaileyhi .. mehcur eyledi
ği ni bu fakiı·e lisaııen takrir ve .... ey/ediği meşhurdur (9-14. 
st.) ifadesi, Vasıfın mesmu'atına müsteniddir. 

c. Azl-1 Vezir·i tizam Mustafa Paşa ve nash·ı Raq.gıb ./11/e_h
med Paşa (VB, 5i) bendinin: Bazı · sikadan menkuldur ki .... 
Biz ztihir-i halderı bahs-ile sadede geldim (4-15. st.) ifadesi, 
HBK, 223a-224b'den mülhem olmayıp Vasıf'ın orijinal ilavelerin
dendir. 

ç. Yine aynı bendde Kaymakam Paşa nasbedilen Kapucular 
kethudası Ali Ağa'ya vezaret beditı, nişan·ı humayfın takımı ve 
tuğ götürülmesi zikredildikten sonra, Vasıf, ·kendi zamanında bu 
merasirnin terk-edilmiş olmasından duyulan te'essürü ifade et
mektedir: Elhtiletü hazihi bu tarik·ı mergı:b gayr-ı mesluk ve 
bu resm-i kadfm mülga ve metruk olub erbab-ı ava'id çeşm i 
hasret/e durdan nazar ve intiftiy-ı fevti'id-i mansıb ile tecerru'-ı 
hiın-ı ciğer ederler (25-26. ~t:). 

d. §· 18-b'de kifayetsi~iğine işaret edilen vuku'-ı hurik (VB. 
66) bendininin ~onundaki : Lahilla: Sadık Ağa'nın htinesi ..... 
tahkik-kerde· i er bab ı ilkandır (26-30. st.) ifadesi, Hakim (HAK. 
194; HBK, 84 a)'den mülhem olmayıp, . Vasıf'ındır. · 

57.· Vasıf, bazı dehı, Htikim Tarihi'nin ifadesini tavzih ve 
ikm~l etmektedir·: 

· a. Mlrimlran Elhac. Mehmed Paşa'ya, vezaret rütbesinin Üıs~n~ 
sebebi, Vasıf'da daha va·zıhdır: ' · 

l·· 

Eya/et- i vesi' a-i . merkume
nin i il tire-i . alıktim ve infaz-ı 
umur-1 külliyye ve cüz'iyyesi 
terfi'-i kair u şanına ·m~nut 
ve merbut görülmeğie ·(HAK, 
13; HBK, 7b) 

Her ne kada· inde'L-ahali 
kadri tili ise dahi biP mrid
dettenb?ru Bosna halkı v:lti
yel-i vüzertiy·z _ıztim ile i'ti· 
ltif .ve mirimiranlık. ile. m•m· 
lekellerine fevarüd edenleri 
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istihfaf egliyecekleri vurid-i 
hulır·ı ekubi; olduğundan 
(VB, 9). . 

b.§ ll·ç ve 4l'de hazif ve iltibası .· ihtiva ettiğine işaret edi
len Fevt-i vali-i Sayda (VB, 15) bendinde, Esseyyid Ahmed 
Paşa'nın Anadolu ve . Arabistan taraflarmda Deli Emir Paşa ter~ 
kibiyle müsemma. :-ı l duğu, Halimi Mustafa Efendi'nin sefahate 
dG.ir tavrı bu hzlulde mucib-i inhıtut-z kadri olub zrmnen tatyfb 
ve munen Asilune'.den t,eb'id kasdıyle ·Sayda eyaJetine ta'yini ve 
bu vesile ile inzur·ı !Jumil ve nebih kılınd~ğı keyfiyyeti, Vasıf'ın, 
Hakim Tarihi'ni ikmalen ilave etliği hustislardandır·. 

58. Vasıf'ın, kendine has müşahede ve mesmı1'atına müste
niden tesbit eltiği ifadelerinde, bazan Hakim Tarihi'.ni nakz ve 
bazı dtl'a da hem nakz hem le' yi d ettiği görülmektedir: 

a. Müteakıb· hadiselerin · netiycelerir.e istinaden verilmiş hü
kümleri ihtiva eden Kethuday-ı Sadr-ı ali şuden-i Vel(yüddin 
Efendi ( VB, 35) ben·dindeki ma'lı1malla Hakim Tarihi'nin ifadesi 

. ara~ındaki mübayenet nazar-.ı dikkati calibdir: 

Sadrıuzam kethudası olcin 
Bostan cc· baıı-i su bı k Dürzi 
Hüseyin Ağa fl.Zl~olub Sad
rıuzam Ali Pa$a'nzn .. kethu
daları olan Veliyüddin:Ejen-
di . an asıl Kütahya sanca- · . 
ğından olub b!r m!iddet Asi-

. . iline· i a_liyye~de ·,talebe-i .ıılum ·. -~· 
zümresinden m~duris-~ tahr;U-
de evkat-güzur olmuşidi. Fi' I
cümle ulum-ı arabigyege in
tisöb ve tefsir·i kur'an-ı aii
mü'ş-şuna .. . vukufu fehm olu
nur edib ü lebib nev'emm~ 
'kerem·Jab' ve semahat sahibi, 
vazi' V! mute'ennf kirnesne 
müluhaza olunurdu ... Vakıan 
.ricul-i Dev fe( i aligye ile 

·Kerkük şehri sükkunzn
dan ve talebe-i uliımdan olan 
Veligüddin Eferzdi bir za
man Sadrıuza"mın kilabcısı ve 
Trabzon;da kethuddsı olub •. 
S adarete .· geidiklerinde mu
muileghi kethuda ve hq.lkıri 
başın-a bela -edeceğini tas mi m 
ve ız mar ve hernekadar resm-i 
devletden bthaber ve sadö
retine mahz-ı zarar ot'duğu 
hagırhahları tarafindan ihtar 
olunduysa dahi dinlemeyijb 
ısrar ve mumuileyhi •• Kethu
dci/ık cahıgle refi'ü'l-mikdcir 
eyledi (VB, 35), bed-zeban 
ve hutır-şiken ve umur-ı ha
ricigye ma'rifetinden ari bfr 
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sfırel· i hüsn-i zindegani de 
. resmi matb:ı'-ı tevazu' ve 

i.-krrimdan hali olmazdı ve 
. ':'-·~·ı (:'1 J .::-.'6; ~ <lll~ "11 J!il.. 
medffıl· i şeri/i üzere her kur
da inriyet ve tevfik refik ol
madıkça surel-pezir-i hüsn-i 
hitrim olmak miigesser olmaz 
CHAK, 286-287; HBK, 125a-
125b) 

merd· i gagr ı mu'iemen idi. 
Plri·zride Osman Molla i(e 
mülrikalında .. merhumu tekdir 
ettikleri meşhurdur. Gül Ah
med Pa~a zride merhum Ali 
Paşa Mfrahur·ı (Vvel iken .... 
kelamryla m·1kö.bele ed_üb inti· 
kaam aldığım ljlerhumun li
sanıııdan bu fakir istima' 
eyledi m (V B 36, 23-31. st.). 

b.· § 55· b'de terceme-i hal ilavesiyle Hakim Tarihi'ni ikrrıar 
tiğine işaret ettiğimiz Azl ve zdôm-ı Sadrılizam Ali Paşa (VB 
44-55) bendinde, mumaile) hin azil ve Idam sebeblerinin zikri 
hususunda · vasıi'ın ifadesini·n, Hakim Tarihi'ni tashih mi. yoksa . 
te'yid mi ettisri serahatle aniaşılamadığı gibi Vasıf'ın ifadesinin 
zımni bir tenakuzu da ihtiva ettiği melhuzdur: 

Rızriy·z farizatü' · ı- eday-ı 
huma!Jfında bulunmayub leha
'VÜn ·ve terrihisinden· maadri 
gerek irtişa ve gerek ba'z-z 
kizb ve naseza olan umur-z 
gayr-ı r:ıarzıyyeyi irtikab et
mekte hıZrif-ı rızay-ı hazret-i 
şehrigüride b:ılunduğu zahir; 
ve bühir olmağZa Kapri ara· 
sında bir gece meks ve ertesi 
Pazar günü saat sekizde ser-i 
maklu'u Brib-ı humuyana vaz' 
ve gayre miicib-i ibret kılındı 
(HAK, 351; HBK, 165a-165b) 

Müşürünileyhin irtişü ve 
kizb-i nüsezaya driir ·bazı et
var-ı nüguhidesi sami'a-i hu
mriyuna ilkaa ve acele ve 
adem-i te'enni tashih-i müf
teriyata vakit bırakmayub 
ifna olundu ... iki saat müru
runda mir'at·i tab'-ı tacdari 
jeng-besfe,..i nedamet ve 
bu hadiseye sebeb olanlar 
sengsar-ı inkisrir u melamet 
oldu .... Sadarel-i uzma ve ve· 
kalet-i kübra iie malik-i me
ka/id .. olub b:ı ni'mei·i eell
lenin kadrini ifü .. lazım iken 
tanıa'-ı tabi'i ve· hırs-ı ci
bil/i perdedar-ı basireti 
olub dünyci ve ukbrida zararı 

derkar olan semt-i il'fişaya 
meyli ve kizb ü düruga 
müteallik giderek . sami'a-i 
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humtiyfına ilf:.aa ... enf u nah~ 
vet ve ki br ü ru'fınetten gayr~r 
htili ve tirfiz ve nefsuniyyet 
hultisa-i metil-i ahvtili olub .. 
(VB, . 44-45). 

59. Vasıf'ın, orijinal ilaveleri bulurian ifadelerinde bile bazaın 
me'ha:cındaki muhtevayı aksettirmediği görülmektedir: 

a. § 56-c'de. orijinal ma'liimatı ihtiva· ettiğine işaret ettiğimi-z . 
bendde, Mustafa Paşa'nın azil sebebini beyan eden Hakim'in 
aşağıdaki ifadesi hazfedilmiştir: Sebeb-i azli, umfır-ı lazımesinde 
tehtivün ve stidır olan ba'z-·ı tenbfhtit-z celfle ve evtimir-i seniyye-i 
cemflede fi'l -cümle teruhi ve fehtivünü muş'ir adem-i isra' v_e 
terk~i ikdtimı olub ..... ancak meşkfirü'l-cevanib haderne-i szdh-ı 
simtiya ~ukaarenetinden fi'l·cümle münhat olmalarıyle nicelerine 
sıdk suretiyle itimad huyuruh ihtiyat efmediklerindm umur-ı me .. 
-ham-ı humtiyunlarznda sfırel-i tehtivünleri ztihir oldu (HBI(, 
223b-224a). 

b. -İhsan-ı veztiret be-Silahdtir·z hazret-i şehriytiri Mehmet!. 
Ağa (VB, 54) bendi;11de; Ağay-ı müştirünileyhin tal?ririne na
zaraıı hidmet ve .... iken rrı,üceddeden nefh-i. ruh gibi hakkında 
intiyei-i iltihiyye sünuh edüb (22.- 24. st.) ifadesi orijinal olup 
Hakim'deki bazı teferruat ihmal edilmiştir : Zilhiccesinin beşinci 
günü .. -rütbe-i vaZay-ı ve2tiretle ve Tırhala mansıbı ile behrever.,.'f 
çırağ ve Kesriyyeli kethudası ve stibıkan Matbah-z amire tmini 
hticegtin-ı Divtin~ı azıden Mehmed Efendi'nin hanesini leşrif ve 
müştirünileyhe Kapu-kethudtisz ia'yin ve birkaç gün .. den sonra:.• 
ruhi kclındı (HAK, 4~4; HBK, 209). 

IV. NETIYCE 

60. Birinci cild. Hakim Tarihi (HAK) ile Vtisıf. Tarihi'nin 
buna tekaabül ·eden kısmı (.V B, 8-58; VA, 10-Ş9; VH, 8b-78 a) 
arasında yaptığımız mukaabelenin mu'talarını şöylece hulasa ede
biliriz: Müverrih Vasıf, Hakim Tarihi'nin muhtevasını: a) Bir 
esasa bağlı olmıyarak; b) Sür'atli ve dikkatsiz; c) ifadesine vu
.zuh ve sarahat vermeden; ç) Gelişi· güzel hazifler yaparak; d) 
Dikkatsizce iltibas ve yanlışlıklara düşerek; e) Ba'zı def'a asbyl.e 
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mübayenet ve tenakuz halinr!e olarak; f) Fakat her halde .me'ha
zını istihfaf ederek, ihtısar etmiştir. · 

61. Vasıf Tarihi'nin: a) İhtiva ettiği ba'zı vekaayi'i.n vukli' 
tarihlerinin sarahatle ta'yin edilmemiş veya tahrif edilmiş olması; 
b} Ba'zı vekaayi'i ihtiva etmemesi; c) Ba'zı isim ve nisbetleri 
yanlış ve muharref şekilleriyle tesbit etmesi; ç) Her halde me'
liazının tam ve kusursuz bir fihrist'i vasfını. iktisab edememesi 
sebebiyle- nadiren Hakim Tarihi' ni i km al etmesi ve mahdud mik
yascia orijinal ma'lıimatı ihtiva etmesine rağmen·- mevzuubahis 
vekaayi' için; mütetebbi' i, Haki'nı Tarihi'ne . müracaatdan müstag
ni kılarrtıyacağı tezahür etmekdedir. Hatta öyle zannediyoruz ki, 
makaalemizde hemen. hepsine işaret ettiğimiz bu pek nadir ·ve 
mahdud hus~sların tahşiyyesiyle Hakim. Tarihi'nin neşri takdirin
de, belki de, Vascf Tarihi'ne müracaat lüzıimu hissedilmiyecekdir . 

. 62. Müverrih Vasıf'ın gerek Hakim Tarihi ve gerekse ken
di eseri hakkındaki hükmünün pek fazla ihfiraz ve te'enni ile 
karşılanması iycab ettiği hususunu kafi derecede tenvir eden 
ma'rilzatımızın, aynı zama:nda, .Hakim ve Hakim'i ta'kıyb eden 
diğer üç vak'anüvisin zabt ettiği on yedi senelik vekaayi'i o: dört 
mah m:iddetde terk~i ·rahat ve bezl-i cehd ü takat) ederek tan
zim ve tedvine me'mıir olan Vasıf'ın mesa'isinin -mukiabele edi
len devr:e için- pek müsmir olmadığını gösterebUdiğini umuyoruz . 

. Hakim TariM, .~asıf'ın natamam ve kusurl~ fihrist'i_ ort~ya kon
masaydl,' ihtiva ettiği vekaa~i', ne <üftade-i iaak·c nisyan-, olur. 

·-ve ne de <nazar u itibar • dan mahrum bulunurdu, y'ete-rki, neş
redilme mazhariyeti~e eri·ş~r~k~· ni~ir" ~r!_<aç-y~~imasıyJe _kii"tüö~ 

- hane raflarında unutulmuş olmakdan kurtanimış olsun. -- ·- - - .. - -- -- - ---- - -


