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(bk. DAVUD PAŞA, Koca). 
L _j 
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KOCA HÜSEYiN 

ı 

(ö . 1056/ 1646'dan sonra) 

Reisülküttab ve Osmanlı tarihçisi. 
L _j 

Aslen Saraybosnalıdır. Babası Gazi Hüs
rev Bey Kütüphanesi hafız-ı kü'tübüdür. 
Ancak bu kütüphane müstakil bir mües
sese olmadığından babasının buradaki 
mescid veya medresede görevli olduğu 
düşünülebilir (Hanciç, s. 82). Koca Hüse
yin'in istanbul'a ne zaman geldiği ve han
gi tarihte devlet hizmetine girdiği bilin
memektedir. Hayatı hakkında bilinenler 
hemen sadece kendi eserinde verdiği bil
gilere dayanır. 1 022 ( 1613) yılında reisül
küWiblık makamında bulunduğunu be
lirten Hüseyin Efendi (Bedayiu'L-vekayi ', 
ı . vr. 2 ı ı b, 277b). altmış senedir Divan-ı Hü
mayun hizmetlerinde çalıştığını ve yaşı 
yetmiş- seksen arasında iken reisülküt
tablık görevinden ayrıldığını ifade etmek
tedir (a .g.e., ı . vr. 2•) . Ancak onun bu 
önemli görevde aralıksız değil fasılalar

la birkaç defa bulunduğu anlaşılmakta

dır. Sicill-i Osmani'de de 1033 (1624). 
1038 (1629) ve 1044 (1634) yıllarında 
reisülküttablık yaptığı belirtilir (IV. 795) . 
1 04 7 ( 1637) yılında IV. Murad'ın düzen
lediği Bağdat Seferi'ne katıldığı ve pa di-
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şahın emriyle Ahmed b. Yusuf el-Kara
mani'nin A{ıbarü'd-düvel adlı Arapça 
umumi tarihini Türkçe'ye çevirdiği bilin
mektedir. 

Ölüm tarihi, adının sehven Hasan ola
rak geçtiği Naima Tarihi'ne dayanılarak 
(IV. ı ı ı) birçokeserde 1054 (1644) olarak 
verilir. Ancak Hüseyin Efendi. eserinin 
birinci kısmının temize çekme işin i 1 054 
yılı Zilhiccesi başında (Ocak 1645) bitirdi
ğini. gördüğü bir rüya üzerine Osmanlı 
Devleti 'ne dair cildi yazmaya devam etti
ğini belirtir. Bu kısmın telifi için de birkaç 
yıl harcamış olabileceği düşünülürse sek
sen yaşlarında iken 1 056'dan ( 1646) son
ra ölmüş olması muhtemeldir. Nitekim 
eserinin bir yerinde 1 056 ( 1646) yılı için
de bu l unu lduğundan söz etmesi (ll . vr. 
269•) bu tarihte hayatta olduğunun bir 
başka delilidir. Ana dili Boşnakça yanın
da Arapça. Farsça ve Türkçe'yi iyi bildiği 
anlaşılan Hüseyin Efendi'nin Hammer ta
rafından "Hoca" şeklinde yazılan (Devlet-i 
Osmaniyye Tarihi, IX. 5) "Koca" sıfatını 
niçin ve ne zaman aldığı bilinmemek
tedir. 

Hüseyin Efendi'nin bilinen yegane ese
ri Bed i'ıyiu'l-vekayi' adlı umumi tarihi
dir. Eserin telif tarihi belli değilse de ya-

zarının ifadesinden müsveddesinin daha 
önce bittiği , reisülküttablıktan ayrıldıktan 

sonra 1 054 Zilhiccesinin başında (Ocak 
1645) bunu temize çekmeye niyet ettiği. 
fakat gördüğü rüya üzerine telif faaliye
tini sürdürdüğü anlaşılmaktadır (Beda
yiu'L-vekayi ', vr. 2•-b ). 

Tesbit edilebildiği kadarıyla Bedayiu'l
vekayi'den ilk bahseden kişi xvııı. yüz
yılın ünlü diplamatı ve biyografi yazarı 
Ahmed Resmi Efendi' dir. Ahmed Resmi, 
Naima'dan naklen ''halet-i vasatta ashab-ı 
dirayetten" biri olarak nitelediği Hüseyin 
Efendi hakkındaki bilgileri bu eserden 
naklettiğini belirtmekte ( Half{etü 'r-rüesa, 
s. 34-35). ayrıca reisülküttablık makamı

nın ortaya çıkışıyla ilgili bilgiler için de yine 
bu esere atıfta bulunmaktadır (a.g.e. , s. 
4). Hammer ise eserin Viyana National
bibliothek'teki nüshasını görmüştür (Dev
Let-i Osmaniyye Tarihi, VII! . 267) . Bedi'ı

yiu'l-vekayi ' in 1. cildi olan bu nüsha Gus
tav Flügel tarafından tavsif edilmiştir 
(Handschri(ten, Il. 94-96) . Flügel'in ver
diği bilgiye göre nesi h hatta yazılmış bu 
cilt 609 var ak olup üç bablık bir mukaddi
me ile dört fasıldan oluşmaktadır. Birinci 
bölümde Hz. Adem'den Hz. Peygamber' e 
gelinceye kadar kısaca insanlık tarihi, beş 

Bedayiu '/-uekayi ' in 1. cildinin ilk iki sayfas ı (Viyana Milli Ktp., nr. AF 63/708) 
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fasıllık ikinci bölümde Hz. Peygamber'in 
doğumundan hicrete kadar İslam tarihi, 
üçüncü bölümde ise on iki fasıl içerisinde 
hicretten vefatma kadar Asr-ı saadet dö
nemi anlatılmıştır. Diğer kısımlarda Hu
lefa-yi Raşidln. on iki imam. Emevl. Ab
basl ve Fatımller'den söz edildikten son
ra. Abbasller döneminde Horasan'da. Ma
veraünnehir'de. İran. Azerbaycan gibi 
yerlerde hüküm süren hanedanlar hak
kında bilgiler verilmiştir. Bu cildin son kıs
mında Abbasller'in ardından Mısır, Şam 

ve diğer İslam ülkelerindeki devletlerden, 
nihayet Cengiz Han ve kızılbaşlardan bah
sedilmiştir. 

Bedayiu'l-vekayi'in ll. cildi. Rusya Fe
derasyonu İlimler Akademisi Şarkiyat 
Enstitüsü Petersburg Şubesi El Yazma
ları Bölümü'nde bulunmaktadır. Özel bir 
koleksiyandan 1862 yılında satın alındığı 
anlaşılan nüsha dar aralıklarla yazılmış 
517 varaktan oluşmaktadır. Bu cilt VIya
na'daki nüsha ile aynı adı taşımakta ise 
de sadece Osmanlı Devleti'ne ait müsta
kil bir kitap olarak da değerlendirilebilir. 
Viyana ve Petersburg yazmalarında mü
ellifin adı bulunmamakta, ancak metnin 
içindeki kayıtlardan çıkarılabilmektedir. 
Günümüze intikal eden bu nüshaların ge
rek hattından gerekse sonda müstensih 
kaydının bulunmamasından. ayrıca mü
ellife ait olması kuwetle muhtemel dü
zeltme ve ilavelerden dolayı bizzat müel
lifin kaleminden çıktığı söylenebilir. 

Petersburg'daki nüsha Osmanlı Beyli
ği'nin ortaya çıkışından Yavuz Sultan Se
lim devri sonuna kadar gelir. Baş kısımda 
Osmanoğulları'nın şeceresini Oğuz Han'a 
kadar götüren müellif. bu efsanevl Türk 
hükümdanndan bahsettikten sonra Er
tuğrul Gazi'nin aşiretiyle Anadolu'ya yer
leşmesi hakkında bilgiler verir. Hüseyin 
Efendi her padişah dönemini ayrı bir bö
lümde ele almış. bu bölümlerde istan
bul'daki ve taşradaki , özellikle Anadolu'
daki askeri ve siyasi olaylardan. toprak 
meseleleri, vergiler. fiyat politikası vb. ik
tisadi hadiselerden söz etmiş. bu arada 
kendi gözlemlerini yazmıştır. Klasik tarih 
yazıcılığının gereği olarak her padişah dö
nemi ulemasının. şeyhlerinin. vezirlerinin 
kısa biyografilerini veren müellif, farklı 
olarak her padişah döneminde Osmanlı 
Devleti'nin komşularından. bu devletlerle 
olan ilişkilerinden de bahsetmiştir. 

Hüseyin Efendi'nin eserini kendi döne
mine kadar getirememesi, Osmanlı tari
hi cildine geç başlaması ve yaşının hayli 
ilerlemiş olmasıyla izah edilebilir. Müelli
fin eserini devam etiirmek istediği. Pe-

tersburg yazmasının sonlarında iki yer
de (ll, vr. 517b, 518") Sultan Selim'in ölü
münden sonraki döneme.ait olayları da
ha tafsilatlı yazacağım, Kanuni Sultan 
Süleyman devrinde Celalzade Mustafa 
Çelebi tarafından Fatih Kanunnamesr
nin elkab ve erkanının tashih edildiğini 
belirttikten sonra ileride bundan bahse
dileceğini (ll, vr. 284") belirtmesinden 
açıkça anlaşılmaktadır. Fakat bu niyetini 
gerçekleştirememiş. sadece yeri geldik
çe daha sonraki dönemlerin ve kendi za
manının olayları hakkında bilgiler ver
miştir. lll. Murad devrinde yayaların ve 
müsellemlerin sayılarının azaltılarak re
aya sınıfına dahil edilmeleri, böylece ta
sarrufları altındaki toprakların timara ve
rilmesi (ll, vr. 44b-45"). 1055 (1645) yılın
da mahkeme raporu için ücret ödenme
sinin başlatılması {1, vr. 95b). ı. Ahmed 
döneminde Avusturya kralına yazılacak 
mektupta "çasar" sıfatının kullanılıp kul
lanılmaması meselesi (ll, vr. 21 ı •-21 2b), 

kendi zamanındaki narh meselesiyle İs
tanbul'daki inşa faaliyetleri hakkında ver
diği bilgiler bunlardan birkaçıdır. 

Tertip bakımından A}]barü'd-düvel'e 
ve Cenabl'nin el-'Aylemü 'z-zal]ir'ine 
benzeyen Bedayiu'l-vekayi' orüinal bir 
kaynak olmaktan ziyade derleme bir 
eserdir. Kendi dönemini yazamayan Hü
seyin Efendi'nin Viyana Nationalbibli
othek'teki cilt içinde bulunan Osmanlı 
öncesi dönem için önemli ölçüde, tercü
mesini yaptığı Al]bdrü'd-düvel'den ya
rarlanmış olabileceği söylenirse de (Han
ciç, s. 82) müellif bundan hiç söz etmedi
ği gibi metin içinde buna dair bir işaret 
de yoktur. Buna karşılık Hüseyin Efendi. 
Ahmed Gaffarl'nin (ö . 975/1567) Niga
ristan'ından faydalandığını açıkça belirt
mektedir (1, vr. 3"). Petersburg nüshasında 
bulunan Osmanlı dönemi içinse, yer yer 
kaynaklarının adını vermektedir. Bunlar 
arasında Heşt Bihişt müellifi idrls-i Bit
lisl. Aşıkpaşazade, Neşrl, Kemalpaşazade. 
Celalzade Mustafa ve bu sonuncusunun 
kardeşi Salih Çelebi ile Hoca Sadeddin 
Efendi zikredilebilir. Divan-ı Hümayun'
daki uzun görevleri sırasında bu mües
sesenin bürolarını inceleme fırsatı bulan 
Hüseyin Efendi elde ettiği kaynakları ve 
belgeleri değerlendirmiştir. Özellikle gü
nümüze orüinali ulaşmayan Fatih Sultan 
Mehmed'in devlet teşkilatma dair Kanun
name-i Al-i Osman'ının metnini 1 022 
( 1613) yılındaki relsülküttablığı sırasında 
Divan-ı Hümayun'da görüp eserine der
cetmesi Bedayiu '1-vekayi'in kıymetini 
arttıran en önemli husustur (Özcan. sy. 

KOCA MUSTAFA PAŞA 

33 11983 ı. s. 7 vd.) . Eser. Anna S. Tveriti
nova tarafından bir fihrist ve ayrıntılı in
deksler ilavesiyle 1961 yılında Moskova· da 
faksimile şeklinde iki cilt halinde yayım
lanmıştır. 
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li] ABDÜLKADiR ÖZCAN 

KOCA HÜSREV PAŞA 

(bk. HÜSREV PAŞA, Koca). 

KOCA MUSTAFA PAŞA 
(ö. 918/1512) 

Osmanlı veziriazamı. 
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Hayatının ilkyılları ve menşei hakkında 
yeterli bilgiler yoktur. Rum veya Fren k 
asıllı olduğu. berberlik yaptığı belirtilir. 
Baba adı belgelerde devşirme kökenini 
çağrıştıracak şekilde Abdülmuin olarak 
geçer. Enderun'da yetiştiği, bu sırada ll. 
Bayezid'in şehzadelikyıllarında onun hiz
metine girdiği ve en yakın adamları ara
sında yer aldığı anlaşılmaktadır. ll. Baye
zid'in tahta çıkmasından sonra hazine
darbaşı oldu. 892'de (1487) kapıcılar ket
hQdalığı. iki yıl sonra da kapıcıbaşılık gö
revine getirildi. Bu vazifede iken Fransa'
dan Roma'ya nakledilen Cem Sultan için 
ödenmekte olan parayı götürmek üzere 
Papa VIII. lnnocent'e gönderildi. Rodos'ta 
şövalyelerin reisiyle görüştü ve onun tah
sis ettiği gemiyle İtalya'ya ulaştı (30 Ka
sım 1490). Cem Sultan'ı zehirlernek için 
gizli bir talimat aldığı. hatta Cem'in yanı
na girerek onunla görüştüğü, yavaş ya
vaş tesir eden bir zehire batırılmış ustura 
ile şehzadeyi tıraş ettiği ve böylece ölü
müne yol açtığı . ardından cesedini alıp 
Bursa'ya götürdüğü şeklinde dönemin 
kroniklerinin bazılarında yer alan bilgiler 
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