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(ö. 1050/1640'tan sonra) 
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Osmanlı tarihçisi. 
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Eserlerinde adını Mehmed b. Mehmed 
b. Mahmud olarak verir. Ayrıca kendisi 
için ROm! nisbesini kullanır. Osmanlı ta
rih literatüründe daha çok Edirnevi (Edir
neli) olarak tanınır. Hayatına dair bilgiler 
çok azdır; eserlerinde de hayatı hakkında 
doğrudan bilgilere rastlanmaz. Yazdığı ilk 
eseri Nuhbetü 't-tevarih ve'l-ahbar'ın 
girişinde adını verirken mesleğini Divan-ı 
Hümayun'da ahkam katibi olarak kayde
der. Hayatının sonlarına doğru yazdığı 
ikinci eseri olan Tarih-i AI-i Osman'da 
ise mesleğini müderris diye belirtir. Bu 
iki ayrı tanıtım her iki eserin yazarlarının 
farklı kişiler olduğu kanaatini uyandırmış
tır. Muhasib Mehmed Efendi olarak da 
bilinen tarihçinin şiirlerinde "Kesbl" mah
lasını kullandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca 

kendisinin Edirneli şair Şahidi'nin tarunu 
olduğu bilinmektedir. Hatız Ahmed Pa
şa'nın yakın adamlarından olup yirmi yıl 
süreyle onun hizmetinde bulunmuştur. 
Ardından Divan-ı Hümayun'da ahkam ka
tipliği görevine geçmiş, buradan da Şey
hülislam Yahya Efendi'den mülazemet 
alarak müderris olmuştur. Vefatı hakkın
da çağ d aşı olan kaynaklar ay ve gün fark
lılıklarına rağmen genellikle 1 OSO ( 1640) 
yılında birleşir. Kendisinin Tarih-i Al-i 
Osman'da son kaydettiği tarih Reblüla
hir 1 050' dir (Ağustos 1640). Ancak bu ta
rihten sonra vefat ettiğine dair bazı ipuç
ları da vardır. 

Edirnevi kaleme aldığı eserlerde tarih
çilik görüşünü açıklar. Ona göre tarih din 
ilimlerinden sonra öğrenilmesi gereken 
bir ilim dalıdır. Peygamberler tarihinin ve 
menkıbelerini n araştırılıp incelenmesi , 
meliklerin, hanedanların ve sultanların 
zamanlarında gelişen olayların ortaya 
konması kişinin bilgi ve görgüsünün art
masına, hatır ve gönlün ün neşelenmesi
ne, içinin aydınlanmasına yol açar. Mü el
lif tarih yazma hususunda iki noktaya dik
kat çeker. Birincisi çeşitli devirlerin tarih
lerini ele alanların bazısının Arapça, bazı
sının Farsça yazdığını, her birinin farklı bir 
metot ve üslOp seçtiğini, kendisinin ise 
Osmanlı ülkesinde geçerli dil olan Türkçe 
ile Hz. Peygamber'in doğumundan kendi 
zamanına kadar gelen bir İslam tarihi ka
leme almayı tercih ettiğini belirtir. Önemli 
gördüğü ikinci husus, kaynaklardan nak-

!edilecek bilgilerin değerlendirilmesinde 
dikkat ve ihtimam gösterilmesidir. Kay
naklarda yer alan, yazılmaya değer önem
li olayların faydalı kısımlarını terketme
mek, fakat faydasız bilgileri yazmaktan 
da mümkün mertebe kaçınmak gerekir. 
Edirnevi bu konulara kendi teliflerinde 
uymuş, eserlerini sade bir Türkçe ile ka
leme almaya çalışmıştır. 

Eserleri. 1. Nuhbetü't-tevarih ve'l
ahbar. İlk telif tarihi olarak zikrettiği 
1 026 ( 1617) yılından itibaren vefatma ka
dar üzerinde çalıştığı ve adına uygun bi
çimde çeşitli kaynaklardan seçip düzen
lediği bu eser iki cilt halinde yazılmıştır. ı. 

ciltte İslamiyet'in ortaya çıkışından başla
yarak kendi zamanına kadar gelen İslam 
tarihini, ll. ciltte başlangıcından 1. Ah
med'in vefatma kadar ( 1026/ ı6ı 7) Os
manlı tarihini kaleme almıştır. Eser eksik 
ve hatalı bir şekilde basılmıştır (istanbul 
ı276) Nuhbetü't-tevarih'in ll. cildinin 
ilmi neşri Abdurrahman Sağırlı'nın dok
tora tezinin birinci kısmı olarak hazır
lanmıştır (bk bi bl) Z. Tarih-i Al-i Os
man. Müellifin 1000 (1592) yılından 1050 
(1640) yılına kadar gelen padişah , sadra
zam, sadaretkaymakamı. kubbe veziri, 
vezaret rütbesine ulaşmış defterdar, şey
hülislam, Anadolu ve Rumeli kazaskerle
ri , İstanbul, Edirne ve Mısır kadılarını ayrı 
gruplar halinde tasnif ederek hal tercü
melerini topladığı eseridir. Daha sonra 
yazılan Osmanzade Ahmed Taib'in Ha
dikatü'l-vüzera'sı gibi bir zeyil geleneği 
oluşturmamış olsa da devlet adamlarına 
ayrılmış müstakil hal tercümesi gelene
ğinin ilk örneği sayılır. Eserin metni Ab
durrahman Sağırlı'nın doktora tezinin 
ikinci kısmında incelenmiştir (bk. bibl). 
3. Divan. Kendisi hiç zikretmese de çağ
ctaşı kaynaklar Edirnevi'nin tarih düşür
mede mahir, Kesbl mahlasını kullanan 
divan sahibi bir şair olduğunda müttefik
tir. Sevim Üngün, kütüphanelerde nüs
hasına rastlanmayan Kesbi Divanı'nın 
1254'te ( ı838) istinsah edilmiş bir nüs
hasının İstanbul Üniversitesi Kütüpha
nesi'nde (TY, nr. 838) bulunduğunu belir
tir. 

Kesbl Çelebi adına kayıtlı diğer bir man
zum risale yine İstanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi'nde mevcut (TY. nr. 4098) bir 
mecmuanın içinde yer almaktadır (vr. 
21 o b- 2 ı ı ·ı. " Padişah-ı Alem- penah Haz
retleri Edirne'ye Seyrü Şikar Tarikiyle Gel
diği ve Han Ferman Ettiğidir" başlıklı bu 
manzume, Sultan 1. Ahmed'in Edirne'yi 
ilk ziyareti sırasında şehirde bir han yapı!-
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masını emretmesi üzerine kaleme alın
mıştır. Manzumede bir na'tın arkasından 

padişahın Edirne'ye gelişi anlatılmış . ar
dından Edirne tarihini ve Fatih Sultan 
Mehmed'in Edirne'de yaptırdığı sarayın 
inşasını konu alan anonim "Hikayet-i Be
şir Çelebi" (Risale-i Beşir Çelebi, Menakıb- ı 

Medine-i Edirne) adlı mensur hikaye naz
medilmiştir. 
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MEHMED MEMDUH PAŞA 
(1839 -1925) 

IL Abdülhamid dönemi 
Dahiliye nazırı . 
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İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed'
dir. Memuriyete başladığında kalemde 
Memduh, şiirlerinde Faik mahlaslarını 
kullanmıştır. Literatürde ismi Mehmed 
Faik Memduh olarak da zikredilmiştir. 
Babası, aslen Kandiyeli attar Molla Os
man'ın oğlu olup Osmanlı bürokrasisin
de uzun yıllar hizmet eden Mazlum Mus
tafa Fehmi Paşa'dır. Annesi, İzmir'de 
muhassıl ve rüsOmat emin li ği görevle
rinde bulunmuş olan Ömer Lutfi Efendi'
nin kızıd ır. İlk öğrenimini Beyazıt ve Vali
de rüşdiyelerinde tamamladıktan sonra 

Mehmed 
Memduh 

Paşa 

495 


