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mu?" diye sormuş, şeyhülislam da soru 
cevap için davet edilmediğin i . biat etme
yecekse geri dönmesini söylemiş. şerif 
de biat etmemişti. 

Abdülaziz'in ölüm sebebinin suikast ve 
intihardan hangisi olduğunun tesbiti ko
nusunda da Hayrullah Efendi ve meşihat 
makamı aktif rol oynamış, bu esnada me
şi hat dairesinden biri Kazasker Mustafa 
izzet Efendi, diğeri meşihat müsteşar 
muavini Hüsnü Efendi tarafından olmak 
üzere o sıradaki resmi görüşe uygun bi
çimde vefat sebebini intihar olarak gös
teren iki rapor kaleme alınmıştı . Hayrul
lah Efendi, V. Mur;ıd'ın cüiGsu ve icraatı 
konusunda da dört kişilik komit enin üye
si olarak faaliyette bulunmuştur. Her ic
raatının kontrol altında olduğunu gören 
Sultan Murad, heyetin onayı alınmadan 

hiçbir iş yapılmamasını irade etmişti. Kı
sa süre içerisinde davranışlarındaki den
gesizlik dolayısıyla tahttan indirilmesi 
gündeme gelince bu konudaki fetvanın 
formüle edilmesi yine Şeyhülislam Hay
rullah Efendi'ye düşmüş, ancak bunu ka
leme alacak ilmi yeterliliği bulunmadığın
dan fetva emini tarafından padişahın 
"cünGn-ı mutbik ile mecnun olduğu ve 
imarnet (hilafet) görevini yerine getireme
diği" gerekçesiyle kaleme alınan hal' fet
vasını Hayrullah Efendi imzalamıştı. 

ll. Abdülhamid, güvenmediği halde 
cüiGsundan sonra Hayrullah Efendi'yi bir 
müddet daha meşihat makamında bı
raktı; 26 Temmuz 1877'de azlinden sonra 
da muhtemelen kontrol altında tutmak 
amacıyla huzurunda yapılan bazı istişarl 

toplantılara davet etti. Daha sonra kendi 
arzusu üzerine şeyhülharemlikle Medi
ne'ye gönderildi. Abdülaziz'in ölümün
den birinci derecede sorumlu görü ldüğü 

halde yargılanmak veya ifadesine başvu
rulmak üzere mahkemeye çağrı lmadı. 

Ancak kendisine şiddetle muhalif olan Şe
rif Abdülmuttalib'in emirliğe getirilmesi 
üzerine Hayrullah Efendi zor günler ge
çirdi; önce Haziran 1880'de şeyhülharem
likten azledildi; ardından Midhat Paşa ve 
diğer tutuklularla birlikte Taifte sürgün 
hayatı yaşadı ve orada öldü. 

Sesinin güzelliği ve mukallitliğiyle ta
nınan Hayrullah Efendi ilmi açıdan yeter
siz kalmış. kendi zamanında devlet erka
nı üzerinde itimat telkin eden bir intiba 
bırakmamıştı. Hatıratı Fahri Bey'in İb
retnüma adlı eserinin sonunda yayım
lanmıştır. Bu hatırat Abdülaziz'in hal'i
nin safhalarını. Hayrullah Efendi'nin ba
kış açısından ve kendisini temize çıkaran 
bir üsiGp içerisinde vermektedir. ll. Ab-
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. dülhamid hakkında çok itinalı ifade kul
lanılmakla birlikte onu suçlayıcı bir tavır 
sezilmekte. özellikle Mekke şerifi Abdül
muttalib Efendi çok sert dille eleştiril
mektedir. 
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Hayrullah Efendi'nin 
(ö. 1866) 

Osmanlı tarih yazıcılığında 
bir çığır açmak yolunda 

kaleme aldığı Osmanlı ta rihi. 
_j 

Asıl adı Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye 
Tarihi olup literatüre Hayrullah Efen
di Tarihi adıyla geçmiştir. Encümen-i 
Daniş'in kurulduğu ( 185 I) sıralarda yazı
rnma başlanarak 1853-1865 yılları ara
sındaki zaman içinde muhtelif aralıklarla 
on beş cilt halinde ortaya çıkan eser. mü
ellifin ölümüyle yarım kalmış olmakla be
raber Osmanlı tarih yazıcılığında alışılmı
şın dışındaki farklı zihniyet ve tutumdan 
dolayı özel bir yere sahip olmuş ve bir 
kaynak değerini kazanmıştır. 

Hayrullah Efendi 'nin. kendi devrinin 
hükümdan Sultan Abdülmecid zamanını 
da ( 1839-186 I) içine alacak şekilde otuz 
iki Osmanlı padişahından her birinin sal
tanat devresine ayrı bir cilt tahsis etmek 
üzere planladığı eser, Osmanlı tarihinin 
Ertuğrul Gazi çağından başlayarak Sul
tan ı. Ahmed'in ( 1603-1617) saltanatı so
nuna kadar ancak on dört padişahın yer 
aldığı bir kesimini kuşatmaktadı r. Eser, 
1872-1875 yılları arasında Divan-ı Ah
karn-ı Adliyye müfettişi Ali Şevki Efen
di tarafından Zeyl-i Tarih-i Hayrullah 
Efendi adı altında tamamlanmak isten
mişse de 1. Mustafa, l l. Osman, IV. Mu
rad ve Sultan ibrahim'in saltanatlarının 
ele alınıp 1648'e kadar zeyledildiği üç cilt-

ten sonra bu teşebbüsün de sonu gelme
miştir. Ali Şevki Efendi, Hayrullah Efen
di'nin çizdiği plan ve çerçeveyi takip et
meye çalışmakla beraber eseri onunki
nin seviyesine çıkaramamıştır. Hayml
lah Efendi Tarihi, Ali Şevki Efendi'nin 
zeyilleriyle beraber 1853-1875 yılları ara
sında. bazıları iki defa olmak üzere her 
biri 69 ile 237 sayfa arasında değişen, 
toplam 2054 sayfa hacminde on sekiz 
cüz halinde yayımlanmıştır. 

Hayrullah Efendi bu eserini. "usul-i ce
dld üzre" dediği bir metot takip etmek 
suretiyle meydana getirdiğini sık sık be
lirtmektedir. Müellifin tarih alanına getir
diği farklılık her şeyden önce eserin ter
tip ve tasnif şeklindedi r. Bütün ciltlerin
de uyguladığı bir plan gereğince her bir 
padişahın saltanat devresine rastlayan 
tarihi hadiseler üçlü bir çerçeve içinde 
ele alınmaktadır. Bahis konusu edilecek 
devreye giriş olmak üzere her defasında 
önce doğuda ve batıdaki devletlerin siya
si. askeri ve içtimal durumlarına göz atı
larak dünyanın o çağda ne halde bulun
duğunu gösteren umumi bir tablo çizilir. 
Bu icmallerin ardından kitabın ağırlık 
merkezini kuran her ikinci fasılda. cildin 
kendisine tahsis edildiği padişahın salta
nat süresinde Osmanlı Devleti'nin aske
ri. siyasi ve içtimal hadiseleri üzerinde 
durulur; bunu da buraya kadar bahis ko
nusu edilmiş hadiseler üzerinde tahliller 
yürütülüp aralarında münasebetler ku
rulan "muhakeme faslı" , bazan da "fez
leke" dediği bir üçüncü fasıl takip eder. 
Eserinin terkibi bir mahiyet taşıyan mu
hakeme fasıllarında Hayrullah Efendi Os
manlı tarihini ele aldığı devrin umumi 
tablosu içine yerleştirmek, o çağın hadi
seleriyle olan bağ lantılarını göstermek 
hedefine oldukça yaklaşır. Bu fasılların 

bazılarında Hayrullah Efendi, haklarında 
o vakitler memleketimizde bilgi ve kay
nak bulunmayan devletlerden de okuyu
cusunu haberdar etmektedir. Maveraün
nehir sahası Türk hanlık ve hükümdar
lıklarını , Türk hakimiyetindeki Hindis
tan'ın siyasi tarihi ve oradaki Babürlüler 
saltanatını, eserinin hemen her cildinde 
ispanya müslümanlarının hıristiyanlar 
elindeki içler acısı hallerini anlatan say
faları bunlardan birkaçıdır. 

Hayrullah Efendi, vak'aları seçici ve ele
yici bir zihniyetle "vekayi-i cesime" ve "ve
kayi-i adiyye" olarak iki ayrı sın ıfta değer

lendiriL Vekayi-i cesimeden saydıkları, 
devlet ve milletin belirli bir zaman dili
mindeki hayatına yahut geleceğine tesir 
edecek çapta kuwetli ve sarsıcı akisler 



meydana getiren. çok defa sosyal bünye
ye. içinde bulunulan devlete veya bir si
yasi hakimiyete yön verecek güçte olan 
hadiselerdir. Vekayi-i adiyye ise toplum 
hayatında her zaman olagelen hadiseler, 
tesir ve şümulleri kendi dairelerinden dı
şarı taşmayan fiillerdir. Hükümdarın ava 
gitmesi, huzurunda cereyan eden bir 
bayram merasimi veya bir elçi kabulü, 
filan mevsimi İstanbul yerine Edirne sa
rayında geçirmesi, ramazan ve bayram
ların karşılanışı. mevlid cemiyetleri. sa
ray düğünleri, sünnet eğlenceleri. donan
malar ve şenlikler. sürre alayı uğurlama

ları, tevclhat, tayinler vb. bu ayırırnda ve
kayi-i .3diyye sınıfı içinde yer alır. Hayrul
lah Efendi, Osmanlı vak'anüvislerinin 
eserlerini bu tür olaylarla doldurdukla
rını belirterek kendilerini tenkit eder ve 
tarihinde bunları elernek suretiyle veka
yi-i ceslmeye girecek kategoriden hadise
lere yer verir; bu hadiseleri sebep, tesir 
ve netice bağlantıları içinde ele almaya 
çalışır. Ona göre bir milletin tarihçe bü
yüklüğüne. geçmişinde sahip bulunduğu 
vekayi-i ceslme kadrosu ölçü olmaktadır. 
Bu bakımdan tarihimizin başka milletle
rinkine nisbetle müstesna bir yeri ve ça
pı bulunduğu halde bunları hatırlamak
ta gösterdiğimiz ihmal dolayısıyla büyük 
bir kusurumuza parmak basar. Esefle 
belirtir ki her biri tarihte başlı başına bir 
fasıl tutacak derecedeki zafer ve hadise
leri ilk idrak edildiklerinde şenliklerle kut
larken tarihimize karşı olan ilgisizlik ne
ticesi bunlar sonraları anılmaz olmuş ve 
unutulmuş gitmiştir. Hayrullah Efendi, 
tarihten asıl beklenen şeyin geçmişin 
olayları arasında bağlantılar kurarak bun
ların sebep ve neticelerini araştırıp orta
ya koymak. özellikle de hal ve gelecek için 
mesajlar verip uyarılarda bulunmak oldu
ğunu söyler ve Osmanlı tarihçilerini bu 
vazifeyi yerine getirmediklerinden dolayı 

kusurlu bulur. Batılı tarihçilerin İslam ve 
Osmanlı tarihine dair eserlerinde dini ve 
kavmi taassupla hareket ederek düşman
ca görüş ve beyanlarla gerçekleri çarpıt
makta oluşları kadar doğulu tarihçilerin 
de çoğunlukla mezhep taassubu, hane
dan tutma, siyasi otoriteye veya hakim 
zihniyete yaranma, kavmiyet duygusu 
gütme gibi davranışları ile gerçekten 
uzaklaşmış bulunmalarını çekinmeden 
yerer. 

Tarafsızlık ve tahlili görüşle tarihin ver
diği mesajiara ulaşmak Hayrullah Efen
di'nin tarih anlayışının iki temel prensi
bidir. Eserinde sık sık bu noktanın üzeri
ne gelen Hayrullah Efendi. eski tarihleri-

mizin bu bakımdan zaaftarla dolu oldu
ğuna örnekler vermek suretiyle tekrar 
tekrar işaret eder. Mesela Fatih Sultan 
Mehmed'in 1456 yılındaki Sırbistan sefe
rinde düşman önünde uğradığı başarı
sızlık (VIII . 96-97), İspanya müslümanla
rının hıristiyan zulmü altında yaşamakta 
olduğu felakete Osmanlı Devleti'nin ön
celeri ilgisiz kalışı (IX. 48) gibi hadiselerin 
Osmanlı tarihçilerinin eserlerinde yer al
maması veya basit birkaç çizgiyle geçiş
tirilmiş olması vakıasına önemle dikkat 
çekerek bu davranışın tarihten beklenen 
vazifeyi nasıl yok ettiği , onun ibret verici 
rolü bakımından elde edilecek istifade
nin ne derece kaybolduğu meselesini iş
ler. 

Hayrullah Efendi Osmanlı tarihinin de
vamlı münakaşa konusu olmuş, üzerinde 
görüş ayrılıkları bulunan meselelerini ele 
alıp tahlil ve muhakemeden geçirmek
ten, bunlar hakkında serbestçe fikir be
yan etmekten de kaçınmamıştır. KanCı
nT'nin Avrupa'nın ortalarına kadar yaptı
ğı seferlerin boşuna mı (IX. 14 7; Xl, 2 ı 7, 
2 I 9-220). yahut 1. Selim'in doğuya yöne
lip batıya karşı sefer açmamasının yanlış 
bir tutum mu olduğu (X, 87-91) kabilin
den Osmanlı Devleti'nin yaytimacı hare
ketlerine dair zaman zaman ortaya atılıp 
olumsuz yönden yürütülmekte olan bir
takım görüşleri muhakemeden geçirip 
cevaplandırırken devletin bekası için ba
his konusu yayılma . coğrafyada genişle

me hareketlerinin ne derece gerekli ve 
kaçınılmaz olduğunun açıklayıcı tahlille
rini yapar. 

Hayrullah Efendi, eserinde nasıl bir 
milli gaye peşinde olduğunu da açıkça 
ilan eder. İslami kimliğiyle Osmanlı Dev
leti'nin dayandığı milli temeli yıkmak için 
kurulmuş olan politik desise ve tertipleri 
başından bu yana geçirdiği seyir içinde 
takip ederek gözler önüne sermek. Os
manlı Devleti 'nin t emelindeki kuwet ve 
seeiye sağlamlığının bozulma sürecine 
girmesindeki sebebin ne olduğunu , bün
yesinin eski kuwet ve sağlamlığını yeni
den elde etmesinin ne gibi şartlara bağlı 
olduğunu göstermek, insanımızı geçmiş
teki kimliğinden haberli ve bilgili kılmak, 
bir misyon olarak üzerine aldığı bu gaye
nin esas istikametleridir. 

Hadiselerin iç yüzünü yazmaktan kaçı
nan. verdikleri bilgiler çok defa yetersiz 
kalan Osmanlı tarihçilerinin belirtilen tu
tumlarının yarattığı eksiklikyüzünden ta
ri himizi yazmak için yabancı, özellikle de 
Batılı kaynaklara başvurmak ihtiyacının 
doğduğu na dikkat çeken Hayrullah Efen-
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di, eski tarih kitaplarımızdaki bu boşluk 
ve yetersizlikleri gidermek için eserinin 
çeşitli yerlerinde Avrupalılar'ın yazdıkları 
tarihlerden nakillerde. hatta tercümeler
de bulunma gereğini duyduğunu kayde
der. Bu münasebetle "büyük fetih"in Türk 
milletine hediyesi saydığı İstanbul'un 
geçmişini yazmak istediğinde, kendi kay
naklarımızda yeterli bilgi bulamadığı için 
bu konuda Frenkler'in eserlerine müra
caat mecburiyetinde kaldığını söyler (IV, 
76). Ancak Batı kaynaklarını da her za
man güvenilir bulmaz. Bunların umumi
yetle bizim hakkımızda düşmanca görüş
ler, garazlı tutumlar sergilediğine yeri 
geldikçe dikkat çeker. Yabancı tarihler 
içinde en beğendiği eser Hammer'inki ol
makla beraber onu da Hıristiyanlık adına 
taassup ve garaz gütmesi yönünden ku
surlu bulur. Mevcut Osmanlı tarihlerinin 
tenkit zihniyetinden yoksun kalarak biri
birlerini nakil ve tekrar etmekten öteye 
gidemediklerine işaret eden Hayrullah 
Efendi, Avrupalılar'ın taassup duygularını 
okşamak gayretiyle yazdıklarını içinden 
elernek şartıyla o gün için Hammer'in
kinden daha iyi eser bulmanın mümkün 
olmadığı kanaatindedir. 

Müracaat ettiği kaynaklardaki bilgile
ri elemeye tabi tutan Hayrullah Efendi, 
bunlardan önemli ile önemsiz olanını 
ayırt etmeye dikkat ettiği kadar onlarda
ki çeşitli rivayetleri birbirleriyle karşılaş
tırıp münakaşa etmeye de çalışmıştır. Es
ki Osmanlı tarihlerinin daima başında yer 
alan Osmanlı soy şeceresini, çeşitli kay
naklardaki farklı varyantiarı ile ilk defa 
etraflı şekilde bir tetkikten geçirip ten
kidl olarak ele alması (I, 5-12) bunun en 
önde gelen örneklerinden biridir. Hayrul
lah Efendi burada, Osmanlı şeceresi üze
rinde çok sonra gerçekleştirilecek olan 
geniş bir incelemenin (Paul Wittek, "Der 
Stammbaum der Osmanen", /si., 1925, 
XIV, 94- 100) öncüsü durumundadır. Daha 
önceAIT'nin bu konudaKünhü'l-ahbdr'
da yaptığı küçük deneme Hayrullah Efen
di'ninkinin yanında pek önemsiz kalır. 

Hayrullah Efendi, eserinde teklif ma
hiyetinde bazı yeni görüşler ve birtakım 
orUinal dikkatler de getirmektedir. Bun
ların en kapsamlısı , Batı'nın kendine gö
re koyduğu tarihin yaygın ve klasikleşmiş 
devre taksimine karşı İslam ve Osmanlı 
tarihi bakımından yaptığı yeni bir devre
lere ayırma teklifidir. Avrupalılar'ın insan
lık tarihini. zaman içinde geçirilmiş bü
yük değişme ve farklılaşmaları dikkate 
alarak ilk çağ (kurun- ı Ola). orta çağ (ku
run-ı vusta) ve son çağ (kurun-ı ahire) ol-
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mak üzere üç devreye. bunları da kendi 
içlerinde bazı kısırnlara ayırmaları yerin
de olmakla beraber, İslamiyet'in doğuşu 
ve Osmanlı Devleti 'nin dünya sahnesine 
çıkışı gibi tarihin gidişine yön verecek çap
ta ve çağ yaratıcı birer başlangıç noktası 
getiren iki büyük hadise olmak itibariyle, 
artık tarih kitapları "usul-i cedld üzre" 
hazırlanırken bu iki mühim vakıayı göz 
önünde bulunduracakyeni bir devre tak
siminin yapılmasına gerek bulunduğunu 
söyler ve bu yolda yaptığı bir devrelendi
rişi Encümen-i Daniş' in kabulüne havale 
eder (1 , 121-123). Buna göre Ortaçağ'ın 
sonu Hz. Muhammed'in Mekke'den Me
dine'ye hicretiyle kapanmakta. Yeniçağ'ın 
başlangıcını da Asr-ı saadet teşkil etmek
tedir. Altı asır boyunca dünya siyasetini 
meşgul etmiş olan Osmanlı Devleti'nin 
ortaya çıkışı ve teşekkülü de Yakınçağ'ın 
başlangıcı için bir hareket noktası olarak 
kabul edilmelidir. 

Hakimiyet sahası sınırlı. küçük bir bey
lik iken koca bir imparatorluk mertebe
sine yükselen Osmanlı Devleti 'ni, hudut
ları içine üç kıtayı sığdır an muazzam coğ
rafi genişliği, büyük askeri varlığı ve mali 
kudretiyle azametle Roma imparatorlu
ğu'nu da geçmiş. cihanın en büyük ve en 
kuwetli devleti olarak tarif eden Hayrul
lah Efendi, eserinde onun bünye ve ka
rakterini belirtmeye yönelik birtakım tes
bit ve dikkatler ortaya koymaktadır. Bun
ların başında, başlangıçta Selçuklu Dev
leti'ne tabi iken Osmanlı Beyliği'nin müs
takil bir devlet statüsü kazanmasının. 
içinde bulunduğu çağın diğer siyasi te
şekkül ve hükümranlıklarından farklı olu
şu gelmektedir. Bu fark, ikisi de çöküş 
sürecine girmiş Anadolu Selçuklu Devleti 
ile Bizans arasında bir konumu bulunan 
Osmanlı Beyliği'nin istiklalini elde ediş 
şeklidir. Bu, daha önce İbn Kemal'in de 
kısmen temas ettiği gibi Selçuklu Devle
ti'ne baş kaldırma veya başka bir siyasi 
iktidarı gasbederek onun yerine geçme 
ve onun topraklarını zaptedip kendi sınır
ları içine katma suretiyle değil , doğrudan 

doğruya Selçuklu Devleti'ne oian sadakat 
ve hizmetlerinin bir mükafatı olarak ken
disine verilmiş istiklalle gerçekleşen bir 
var oluştur (1 , 82-83 ). Arazisini genişlet
mesi ise elindeki toprakları almak için et
rafındaki düşmanlar ve siyasi rakiplerce 
yapılan hücumlara karşı kendini korur
ken elde ettiği kazançların tabii bir neti
cesidir. 

Hayrullah Efendi Osmanlı tarihinde bi
ri yükseliş, diğeri düşüş olmak üzere iki 
esas devre görmektedir. Jeopolitik yön-
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den önemli olan yerleri bir bir hudutları 
içine alırken idari teşkilatının da gittik
çe yerine oturduğunu belirttiği Osmanlı 
Devleti 'nin, uğranılan Timur yenilgisi üze
rine dağılma tehlikesiyle yüz yüze gelip 
Çelebi Sultan Mehmed'in derleyici rolü 
ardından gelen, her birini diğerinden kuv
vetli saydığı dört padişahın saltanatları 
boyunca devamlı yükselişe geçtiğini be
lirttiği ve büyüme seyri sırasında adeta 
bir dukalık gibi iken "müceddid-i sani" di
ye vasıflandırdığı Fatih Sultan Mehmed'in 
zamanında imparatorluk mertebesine 
yükseldiğini, 1. Selim'in gayretleri ve Ka
nuni Sultan Süleyman ' ın büyük başarı ve 
zaferleriyle de bu yükselişin zirveye var
dığını. eserinin ilk on bir cildinde çeşitli 
yönleriyle açıklayarak sonraki ciltlerde ge
rileyiş sürecini ele alır. 

Eserinin XII. cildinden itibaren çöküş 
devresini takip ederek geldiği 1. Ahmed 
devrini içine alan ve yazabildiği sonuncu 
cildin fezlekesi olan fasıl (XV, 75-83). sa
dece bu hükümdar zamanının muhake
mesi halinde kalmayarak imparatorlu
ğun bütün çöküş şart ve sebeplerinin ge
niş bir perspektiften muhasebe ve izahı

nı verir. Bunun yanı sıra sadaret mües
sesesinin geçmişiyle o çağdaki durumu 
etrafında yaptığı mukayese ve değerlen
dirmeler (XV, 78). Hayrullah Efendi'nin 
tarihinde gösterdiği tahlilci görüş kabili
yetini parlak bir şekilde ortaya koyar. 

Hayrullah Efendi, yer yer görüşlerin
den istifade ettiği İbn Haldun'un devlet
lerin ömrünü insan hayatında olduğu şe
kilde dağma-büyüme -yaşianma ve son 
bulma safhalarından ibaret değişmez bir 
kanuniyet içinde gören uzvl determiniz
mini red ve tenkit ederek devletin insan 
gibi canlı bir varlıkla kıyaslanamayacağı
nı. onun fertlerin bir araya gelmesinden 
var olmuş gayri uzvl bir terkip olduğunu 
ileri sürer (XII, 65-66) . Memleketimizin 
fikir hayatında İbn Haldun tesirleri hak
kında umumi çerçevedeki bir araştırma
da , Hayrullah Efendi TCırihi'nin İbn 
Haldun'dan akseden bazı taraflarına ko
nu fazlaca geliştirilmeden kısaca temas · 
edilmiştir (Fındıkoğlu Z. Fahri , "Türki
ye'de İbn Haldunizm", FuadKöprülüAr
mağanı, İ stanbul 1953, s. 160-161). 

Hayrullah Efendi TCırihi'nin gözden 
kaçınlmaması gereken diğer bir önemli 
yönü de kullanılan kaynakların zenginli
ğiyle kendinden önceki Osmanlı tarihçi
lerinden çok ileride oluşudur. Eserinde 
Şükrullah 'ın Behcetü 't - tevCıri{ı'inden 
başlayıp Karamani Mehmed Paşa, Bihiş

tl Ahmed Sinan Çelebi, Enver\', Neşrl. 

Edirneli Ruhi, idrls-i Bitlis\', İbn Kemal, 
Celalzade Mustafa, Küçük Nişancı Meh
med Paşa, Feridun Bey, Hoca Sadeddin, 
Seyyid Lokman, Selanik\' Mustafa. Peçuy
lu İbrahim , Katib Çelebi, Solakzade Meh
med Hemdeml, Hasan Beyzade Ahmed 
Paşa, Kara Çelebizade Abdülaziz, Hezar
fen Hüseyin. Nişancızade Muhyiddin 
Mehmed, Murtazazade Nazml'yi içine 
alarak Naima'ya kadar uzanan silsilede 
Osmanlı tarihinin önde gelen kaynakları
nın çoğu yer almıştır. 

Eserinin umumi tarihe yönelik kısım
ları içinde Reşldüddin'in CCımi'u 't-tevCı
ri{ı'i , İbn HaldOn'uneJ-'İberve Mııifad
dime'si, Bedreddin ei-Aynl'nin 'İ]fdü'l
cümCın 'ı (Türkçe tercümesi). Şerefeddin 
Ali Yezdl'nin 2afernCıme'si , Mlrhand ' ın 

Ravzatü'ş-şafCı'sı . Handmlr ' in ljabi
bü's-siyer'i , Muslihuddln-i Lari'nin Mir
'Cıtü'l-edvCır ve mir]fiitü'l-a{ıbCır' ı , Kadi 
Ahmed b. Muhammed ei-Gaffarl'nin Nü
sa{ı-i CihCınCıra'sı, İskender Bey Münşl'
nin TCıri{ı-i 'Alem'CırCı-yı ~bbCısfsi, Ba
bürlü Hükümdan Cihangir'in Tüzük-i Ci
hCıngiri'si ( Tezkire-i Cihangir) , Ahd-i 
Hümilyun Müneccimbaşı'nın Sahili
fü'l-ahbCır' ı (Cami'u'd-düvel) gibi eser
lerden faydalanmayı da ihmal etmemiş
tir. 

Bunlardan başka müelliflerini veya esas 
adlarını belirtmediği bazı "Selçukname
ler" ile Arapça kaleme alınmış Osmanlı 
tarihleri de kaynakları arasında izlerini 
hissettirir. Zikrettiği ·"Selçuknameler"
den birinin Yazıcıoğlu Ali'nin Türkçe Sel
çukname'si olduğu belli olmuş , bu yol
dan İbn Blbl'nin el-EvCımirü '1-'alCı'iyye' 
sinden istifade etmiş bulunduğu da kay
dedilmiştir (Köprülü , "Anadolu Selçuk 
Tarihinin Yerli Kaynakları", TTK Belle
te n, nr. 27, 1943, s. 389) . Faydalandığı 
eserlerdeki bilgi malzemesini teferrua
ta düşmeden önemli ve gerekli olan ta
rafları ile kullanmasını bilen Hayrullah 
Efendi TCırihi'nin kaynakları bakımından 
bir başka değeri. bunlar arasında eski 
müelliflerce pek az faydalanılmış yahut 
nüshası nadir, hatta başkalarınca hiç gö
rülmemiş eserlerin de yer almış olması
dır. İbn Kemal'in Tevarih-i Al-i OsmCın'ı, 
Feridun Bey'in MünşeCıtü's-seWtin'i, he
kim ömer Şifal'nin TCırih-i ŞifCı adlı ese
ri , Sursalı (Cizyedarzade) Ahmed Sahaed
din'in TCırih-i Tenkih'i, Edirneli Ağazade 
Örfi Mahmud Ağa'nın Mefhumü't-tevCı
rih'i, Çeşmlzade Mustafa Reşid'in Til
rih'i, Sa'dl-i Cem'in ancak yakın zaman
larda istifade sahasına girebiimiş olan 
VCıkıCıt-ı Sultan Cem'i, Molla Şihabl'nin 



manzum Fetihnam e-i Yemen 'i ve Feri
dun Ahmed Bey'in Sigetvar fethine dair 
N üzhetü '1-ahbôr'ı. başkalarınca ihmal 
edilmiş veya gereğince faydalanıimam ış. 
kendisinin ise çok iyi kullanmasını bildiği 
eserler arasındadır. 

Onun. nüshasına az rastlanan kaynak-. 
lardan istifade edişini gösteren örnekler
den biri. Osmanlı şeceresinin Ertuğrul 
Gazi'den öncesine çıkan tarafını gözden 
geçirirken Dürerü '1-esman adıyla zikret
tiği (kitapta d izg i hatas ı olarak Dürerü '1-
esmar şek li n d e geçer). ibn Ebü's-Sürur 
el-Bekrl'nin Dürerü '1-esman i i aşli men
ba'i A li 'O§m an adlı Arapça eserid ir 
(Keşfü '?-?unün, ı . 745 ). Osmanlı haneda
nını yüceltmek için şerefli bir soya bağla
mak gayesini güden bu eser. Mer'l b. Yu
suf b. Ebu Bekir el-Makdisl'nin aynı mak
satla kaleme aldığı ve hekim Şa'ban-ı Şi
fal'nin ilavelerle Türkçe'ye çevirdiği Ka
la 'idü 'l-'i~yan t i t ezô. 'ili m ülUki A li 
'O§man adlı diğer bir Arapça esere de 
kaynaklık eder. 

Osmanlı tarihinin kayıp kaynaklarından 
biri olan Yahşı Fakih'in menakıbnamesi
nin Hayrullah Efendi'nin gördüğü eserler 
arasında yer alması son derece dikkat 
çekicidir. Aşıkpaşazade'nin. "Orhan Ga
zi'nin imamı ishak Fakı'nın oğlu Vahşi Fa
kı ' nın Osmanlı menakıbnamesi" diye var
lığını haber verdiği bu eseri ( Tevarlh-i A L-i 
Osman ( G i ese ı. s. 75; ( Ats ı z ı. s. 90) Hay
rullah Efendi. Katib Çelebi gibi (Keşfü '?

?Unün, I, 283 ) "Molla ilyas ' ın oğlu Şeyh 
Vahşi Fakih'in tarihi" şeklinde zikretme
si, bu kaydın Aşıkpaşazade'den gelme
yip onun gördüğünden daha sonraya ait 
ve daha farklı bir nüsha ile bağlantılı ol
duğunu belli etmektedir. 

Hayrullah Efendi'nin eseri sonraki ta
rih çalışmalarına değişik ölçüde kaynak
Iıkyapmış ve tesirini sürdürmüştür. Mus
tafa Nuri Paşa' nın Netôyicü 'l-vukilôt'ı

na öncülük ettiği gibi Namık Kemal'in 
Osmanlı Tarihi'nin de başlıca kaynakla
rından biri olmuştur. Telif edilişi üzerin
den geçen uzun zaman içinde ortaya çı
kan birçok yeni kaynağa ve Osmanlı tari
hi hakkında büyük çaplı kitaplara ve et
raflı incelemelere rağmen derli toplu ha
li, kuwetli tesbitleri, günümüzde kendi
lerine erişmek imkanı kalmamış eski kay
naklardan gelen bilgi mevcudu ile Hay
rullah Efendi'nin kitabı en yeni çalışma

ların referans ve bibliyografyalarında da
hi yer almaktadır. 

Avrupa şarkiyat alerni ilk ciltlerinin çı
kışından itibaren Hayrullah Efendi Ta
rihi'ne yakın ilgi göstermiş . öbür ciltleri-

nin her biri çıktıkça bunları da ilmi mec
mualarda tanıtmakla kalmayıp yapılan 
yeni baskılarını bile haber vermiş . gerek
tikçe yeni ciltlerden bazılarını ayrıca de
ğerlendirmiştir. ilk üç cildi yayımiadığın
da Hammer. içinde kendi eseri hakkında 
ten ki di ifadeler bulunmasına rağmen . ki
tabı "pek dikkate değer bir eser" diye tak
dirle karşılamış. onun ölümünden sonra 
da eserle ilgili tanıtıcı haberler devam et
miştir. 

Hayrullah Efendi Tô.r ihi üzerinde cid
di ve etraflı bir araştırma yapılm ış değil

dir. Ona gerektikçe sadece bir müracaat 
eseri olarak bakılıp büt ünüyle ele alınma
sı ve değerlendirilmesi ciheti tamamıyla 
ihmal edildiğinden çeşitli hususiyetleri 
ve içindeki mühim görüşleri hemen he
men meçhul kalmış gibidir. Hayrullah 
Efendi'nin geniş tarih bilgisini. kaynakla
rının çoğunu görmüş olmasını . tenkitçi 
ve tahlilci tarafı ile objektif tarih eseri or
taya koymuş bulunmasını takdir etmesi
ne mukabil mübalağalara inandığını . kıs

men de olsa dini ve mistik kanaatierin 
tesirinden kurtulamamış olduğunu söy
leyen Mükrimin Halil Yinanç'ın değerlen
dirmesi de ( "Tanzimattan Meşrutiyete 

Kadar Bizde Tarihçilik" , Tanzimat, istan
bul 1940, s. 576-577 ). dini taassubu her 
gerektiği yerde açıkça reddeden eserde
ki gerçekle uzlaşması mümkün olmayan 
indi ve isabetsiz bir görüştür. Bazı kötü
lül~leri n cezasını ilahi adaletin tecellisi gi
bi gören kanaate karşı saygılı tutumu. ef
karıumumiyede bazı durumlar karşısın
da doğmuş vicdani kanaatleri pozitivist 1 
materyalist an l ayışa rağbet etmeksizin 
" maneviyyattandır" diye münakaşa ze
mininden uzak tutmaya dikkatini, mis
tik kanaatlerden kurtulmamış olmakla 
izaha çalışmak da o derece yanlış olur. 

Bütün belirtilenlerden başka Hayrul
lah Efendi'nin eserinin diğer bir yeni ta
rafı da eski tarihçilik geleneğinin karşı 

sında dilinin devrinin kaldırabileceği öl
çüde sade olmasına verdiği ehemmiyet 
ve bu bakımdan çekmek istediği dikkat
tir. Hayrullah Efendi için asıl olan. bir ta
rih eserinin içindeki bilgi ve mesajın oku
yucu tarafından rahatça anlaşılabilir ol
masıdır. Nitekim kendisi. gelecek nesil
lerin kolaylıkla aniayıp istifade edebile
ceği bir dille eser ortaya koyma arzusunu 
kitabında gütlüğü dil politikası olarak ilan 
eder (1. 2-3; V. 79). Encümen-i Daniş' in de 
benimsediği ölçülü. fikri ve ilmi nesirde 
esasen baş göstermiş olan dil sadeliğ i is
tikametinde Cevdet Paşa'nın tarihinin ya
nı başında, fakat ondan farklı olarak ken-

HAYSA BEYSA 

disini eski yolda üsiCıpçuluk ve h üner gös
terme hevesinden uzak tutmayı başar
mış bir dil örgüsüyle eserini işler. 

Hayrullah Efendi eserinde sadece gü
nün okuyucusunu değil sonraki nesilleri 
de muhatap tutmaktadır. Osmanlı tari
hinin mühim hadiseleri üzerinde yaptığı 
tahliller. getirdiği dikkatlerle ileriki nesil
lere de bir hizmet vereceği inancındadır. 
Bu ise yaptığı işi devrini aşan . geleceğe 

de mesajlar taşıyan bir çalışma olarak 
gördüğünü açıkça göstermektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Hakkında a raştırm a olmayan ve ilmi bir n eş ri 

bulunma ya n Hayrullah Efendi Tarih i' nin Zu

huri Danışman ta ra fın dan Son Hauadis gaze
tesi yayını olarak yedi küç ük kitap halinde kı

saltılmı ş ve dili günümüz Türkçe'sine aktarılmış 
bir ba s kı s ı ya pılm ı şt ır (i sta nb ul . 1-VII . 1971 -
1 972). Avustur y alı bir Türko log ta rafından müs

takil bir yazıda, eserin umumi tarih yönünü ku
ran fas ıll a rının bir k ısmında (XIII . ı 8-20; XIV. 28-
30; XV. 9) Habsburg hanedamndaki kardeş çe 

k işmesin e dair ye r alan bilg ilerin bir değerl e n
di rilmes i ortaya konulmuştu r (E ri ch Prokosch . 
"Der 'Bruderzwist in Habsburg' im Geschich
tswe rk des Hayrullah Efendi " , Jahrbuc h 
des Österre ich ischen Sa nkt Georgs Ko ll egs 
in Istanbul, i stanbu l 1985. s. 276-28 1 ). Eserin 
çeşitli ciltlerine ait kıs ıml a rdan baz ılarının müs

veddeleri , bir defterde bir araya getirilmiş ola

rak İstanbul Ünivers ites i Ce rrahpaşa Tıp Fakül
tesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Kü
tüphanesi 'nde (n r. 582) bulunmaktadır. 
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Ebü'l-Fevaris Şihabüddin Sa' d 

b. Muhammed b. Sa 'd 
b. es-Sayi! et-Temimi 

(ö. 574/1179) 

Arap şairi . 
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492'de (1099) doğdu . Haysa Beysa la
kabı ile meşhur o lmuştur. Rey şehrinde 

Kadı Muhammed Abdülkerlm el-Vezzan 
eş-Şafii' den fıkıh okudu ve fıkıhta ihtilaflı 
konular üzerinde çalıştı. Daha sonra Ebu 
Talib Hüseyin b. Muhammed ez-Zeynebl 
ve Ebü'I-Mecd Muhammed b. Cehver'
den hadis öğrendi. Fakat Haysa Beysa. 
asıl ilgisini çeken saha olarak şiir ve ede
biyatta üslubundaki zarafeti sayesinde 
büyük şöhret kazandı. Şla'nın imamiyye 
kolunun ileri gelenlerinden olduğu kayde
dilen Haysa Beysa (İ bn Hacer, lll , 19). bir 
ara kald ığı Hille'de Şii Mezyedller'e (Beni 
Mezyed) kasideler yazdı (Ef2 (İng. l. lll , 327) . 
Sonra yerleşti ği Bağdat'ta halife. sultan. 
vezir ve diğer devlet adamları için yazdı-
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