TAKVÎM-i VEKAYÝ‘

Haziran 1868’de, “memur maaþý hizmete
mahsus ücret demek olmakla ... her memurun Takvîm-i Vekåyi‘e müþteri olmaya mecbur edilmesi zaten muvâfýk-ý hakkaniyet bulunmadýðý” görüþünden hareketle kaldýrýldý. 1878 yýlýna kadar devam
eden bu uygulamaya bu tarihte ara verilip Mart 1891’de ikinci defa baþlayan yayým döneminde üst düzeydeki memurlarýn zorunlu olarak abone edilmesi usulüne geri dönüldü. Takvîm-i Vekåyi‘, Osmanlý dönemi gazeteleri içerisinde kütüphanelerde en fazla koleksiyonu bulunan
yayýnlarýn baþýnda yer almaktadýr. Bunda
baþtan itibaren “def‘a, aded, numero” gibi kelimelerle gösterilen yayým sýrasýna uygun biçimde ciltlenip korunmuþ olmasýnýn önemli rolü vardýr. Ýlk döneminin yýl sonlarýnda fihristinin hazýrlanmasý da Takvîm-i Vekåyi‘in günümüz gazeteleri gibi
bir defa okunup atýlacak bir yayýn organý
þeklinde düþünülmediðini göstermektedir.
Osmanlý yönetimince Takvîm-i Vekåyi‘ idarehanesi ve matbaasý olmak üzere
eski Bursa mütesellimi kapýcýbaþý Mûsâ
Aða’nýn, 1824’te Harem’deki yerinden Süleymaniye’deki Kaptan Ýbrâhim Paþa Hamamý’na (Ýstanbul Üniversitesi Kütüphanesi yaný) taþýnan matbaanýn yakýnlarýnda bulunan konaðý 20.000 kuruþa satýn
alýnmýþtýr (15 Aðustos 1831). Burasý 1832’de matbaa idaresiyle birleþtirilmiþ ve baþkanlýðýna Takvîm-i Vekayi‘hâne-i Âmire ve
Tab‘hâne-i Ma‘mûre nâzýrý unvanýyla Esad
Efendi tayin edilmiþtir (Beydilli, s. 144,
150). Burada ilk gazeteciler diye nitelenebilecek kiþiler yanýnda yeterli sayýda matbaa elemaný görev yapmaktaydý. Bâbýâli’nin haberlerini Sârým Efendi, Bâb-ý Seraskerî’nin haberlerini Said Bey toplayarak gazete yönetimine ulaþtýrmaktaydý. Takvîm-i
Vekåyi‘in Fransýzca nüshasýnda A. Blacque’tan sonra Hassune Efendi (Hüseyin
Mazhar Efendi), Françeski, Saffet Rouet ve
Esad Efendi görev yapmýþ, Ermenice nüshasýnda baþlangýçta patrikhânenin personel desteði olmuþ, ayrýca kimliði belirlenemeyen bir kiþi 1000 kuruþ maaþla tercüman tayin edilmiþtir. Ermenice Takvîm-i
Vekåyi‘in çevirisi bir süre Hariciye Nezâreti’nce yerine getirilmiþtir. Gazetenin Rumca nüshasý ilk dönemde yine patrikhânenin araç ve personel desteðiyle çýkarýlmýþ,
daha sonra Yanko Mosurus, Aleko ve Kostaki Adosidi efendiler tercüme iþinde görev yapmýþtýr. Arapça nüshasýnýn ilk görevlisi Ahmed Nazif Efendi, Farsça’nýnki
Örfî Efendi’dir ve her ikisi de bu dilleri çok
iyi bildiðini girdiði imtihanda ispat etmiþ492

tir. Önceleri nâzýr, ilerleyen dönemlerde
müdür olarak nitelenen Takvîm-i Vekåyi‘ yöneticilerinin tamamý kronolojik sýra
içerisinde sayýlamazsa da Esad Efendi’nin
ardýndan diðer isimler þunlardýr: Nazif
Efendi (vekil), Mustafa Sâmi Efendi, Nûman Mâhir Bey, Âtýf Bey, Recâi Efendi,
Lebîb Efendi, Nüzhet Bey, Saffet Bey,
Âkifpaþazâde Nâil Bey, Yesârîzâde Mustafa Ýzzet Efendi, Maarif Nâzýrý Kemal Efendi, Ahmed Midhat Bey, Fâik Reþad Bey,
Emin Bey. Yaklaþýk kýrk yedi yýl süreyle
aralýksýz yayýmlandýktan sonra Takvîm-i
Vekåyi‘in 16 Mart 1878’de 2119. sayýsýný takiben yayýmýna on üç yýl ara verilmiþtir. Bunun büyük Rus savaþý, yaþanan bozgun ve aðýr toprak kayýplarýyla ilgili olduðu açýktýr. 26 Mart 1891’de baþlayan ikinci dönem ise oldukça kýsa sürmüþ ve 16
Mayýs 1892’de 283. sayýsýyla yayýmý tekrar
durmuþtur. Takvîm-i Vekåyi‘ üçüncü defa 28 Eylül 1908’de yayýma baþlamýþtýr. Bu
devresi Ýstanbul hükümetinin ortadan kalkýþýna kadar (4 Kasým 1922) sürmüþ ve
4608 sayý neþredilmiþtir.
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Ebü’l-Fidâ’nýn
(ö. 732/1331)
coðrafyaya dair eseri.
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Ebü’l-Fidâ 721 (1321) yýlýnda tamamladýðý eserinde coðrafyaya ilk defa tablo sistemini uygulamýþ (Krachkovsky, I, 393), zîc
denilen astronomi cetvellerinin yaný sýra
özellikle V. (XI.) yüzyýl hekimlerinden Ýbn

Cezle’nin hastalýklarýn teþhis ve tedavisini
tablolar halinde açýklayan Tašvîmü’l-ebdân adlý kitabýndan esinlenip kitabýna bu
adý vermiþtir (Tašvîmü’l-büldân, s. 3). Eserin iki bölümde ele alýnmasý mümkündür.
Nisbeten geniþ bir mukaddime niteliðindeki birinci bölümde (s. 1-75) Ebü’l-Fidâ,
Ýbn Havkal, Ýbn Hurdâzbih ve Þerîf el-Ýdrîsî gibi müelliflerin eserlerini incelediðini
belirterek bazý eksik yönlerine dikkat çeker ve kendisinin imkânlar ölçüsünde bu
eksiklikleri tamamlayan bir kitap yazmayý amaçladýðýný söyler. Ardýndan kuzey ve
güney yarým küre, ekvator, yeryüzünün yedi ana bölgesi, yeryüzünün meskûn kýsýmlarý, okyanuslar, denizler, göller, nehirler
ve daðlar hakkýnda bilgi verir. Kitabýn asýl
metnini oluþturan ikinci bölümde (s. 77505) yeryüzü Arap yarýmadasýndan baþlanarak yirmi sekiz bölgeye ayrýlýp incelenir.
Her bölge iki bölüm halinde tanýtýlýr. Birinci bölümde bölgenin coðrafî konumu, sýnýrlarý, fizikî ve beþerî coðrafyasý tanýtýlýr,
bu arada alt bölgeler ve önemli þehirlerden bahsedilir. Ýkincisinde ise bölgenin
þehirleri tablolar halinde verilir. Bu tablolarda þehirlerle ilgili bilgilerin alýndýðý kaynak, þehrin enlem ve boylam olarak koordinatlarý (riyâzî coðrafyasý), yedi ana bölgeden hangisinde yer aldýðý, hangi alt bölgeye (meselâ Hicaz, Yemen, Filistin vb.) dahil olduðu ve isminin doðru telaffuzu yazýlýr. Tablonun sonunda “el-Evsâf ve’l-ahbârü’l-âmme” baþlýðý altýnda þehirle ilgili
tarihî ve coðrafî bilgiler özetlenir.
Diðer coðrafyacýlar gibi dünyanýn yedi
ana bölgeden meydana geldiðini söyleyen
Ebü’l-Fidâ bu bölgeleri oluþturan alt bölgelere yer verdiði için yirmi sekiz bölgeden
bahsetmiþtir. Bu bölgeler sýrasýyla þunlardýr: Arap yarýmadasý, Mýsýr, Kuzey Afrika,
Ekvator Afrikasý (Bilâdüssûdan), Endülüs,
Akdeniz ve Atlas Okyanusu adalarý, Kuzey
Avrupa ve Kuzey Asya, Suriye, el-Cezîre,
Irak, Hûzistan, Fars, Kirman, Sicistan, Sind,
Hindistan, Çin, Bahrüþþark (Pasifik) adalarý, Bilâdürrûm (Anadolu), Ýrmîniye ile Arrân
ve Azerbaycan, Cibâl (Irâk-ý Acem), Deylem
ve Gîlân, Taberistan ile Mâzenderan ve Kumis, Horasan, Zâbülistan ve Gûr, Tohâristan ve Bedahþan, Hârizm, Mâverâünnehir.
Ebü’l-Fidâ eserinde zikrettiði yerler hakkýnda diðer birçok Ýslâm coðrafyacýsýnýn aksine daha çok coðrafî bilgilere yoðunlaþmýþ, tarihî olaylara, edebî ve efsanevî rivayetlere yer vermemiþtir. Kendisinden önce kaleme alýnan coðrafya kitaplarýndan
sadece nakiller yapmakla yetinmemiþ, bilgileri eleþtirip deðerlendirmiþtir. Tašvî-
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mü’l-büldân o dönemde coðrafya alanýnda insanlýðýn sahip olduðu bilgileri göstermesi bakýmýndan önem taþýmaktadýr.
Müellif eserin telifinde Ýbn Havkal’in Sûretü’l-ar² (el-Mesâlik ve’l-memâlik), Þerîf
el-Ýdrîsî’nin Nüzhetü’l-müþtâš fi’Åtirâšý’l-âfâš, Ýbn Hurdâzbih’in el-Mesâlik
ve’l-memâlik, Ýstahrî’nin Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-memâlik, Ýbn Saîd el-Maðribî’nin Bas¹ü’l-ar² fi’¹-¹ûl ve’l-£ar² (Co³râfyâ
fi’l-ešålîmi’s-seb£a), Batlamyus’un Æitâbü’l-Co³râfyâ, Bîrûnî’nin el-Æånûnü’lMes£ûdî, Nasîrüddîn-i Tûsî’nin et-Te×kire, Hasan b. Ahmed (Muhammed) el-Mühellebî’nin günümüze ulaþmayan Kitâbü’lMesâlik ve’l-memâlik (Kitâbü’l-E¹vâl),
Sem‘ânî’nin el-Ensâb, Ýbnü’l-Esîr’in el-Lübâb, Yâkut el-Hamevî’nin Mu£cemü’l-büldân ve Kitâbü’l-Müþterik va²£an ve’lmüfteriš saš£an, Ebü’l-Mecd Ýsmâil b. Hibetullah el-Mevsýlî’nin Kitâbü Müzîli’lirtiyâb £an müþtebihi’l-intisâb ve Kitâbü’l-Fay½al gibi eserlerden faydalanmýþtýr. Ayrýca bazý seyyah ve tâcirlerin bilgilerine baþvurmuþ, bu arada kendi gözlemlerine yer vermiþtir.
Tašvîmü’l-büldân daha sonra gelen
müelliflerin güvenle baþvurduðu bir kaynak olmuþtur. Ebü’l-Fidâ’nýn çaðdaþý Zehebî kitabý ihtisar edip ta‘lik yazmýþ, bir
asýr sonra Kalkaþendî Øub¼u’l-a£þâ’sýnda
eserden birçok alýntý yapmýþtýr. X. (XVI.)
yüzyýlýn sonlarýnda Sipâhîzâde Mehmed
Tašvîmü’l-büldân’ý ve Ýbn Abdülhak elBaðdâdî’nin Merâ½ýdü’l-i¹¹ýlâ£ýný alfabetik olarak düzenleyip Evdahu’l-mesâlik
ilâ ma‘rifeti’l-büldân ve’l-memâlik adlý eserini telif etmiþ, ardýndan MuÅta½aru EvŠa¼i’l-mesâlik’i kaleme alýp Türkçe’ye çevirmiþtir. X. (XVI.) yüzyýl Arap denizcisi Ýbn Mâcid elinde bulundurduðu
Tašvîmü’l-büldân’dan istifade etmiþtir
(Sayyid Maqbul Ahmad, A History of ArabIslamic Geography, s. 237). Ebü’l-Fidâ, adýný Ebû Zeyd el-Belhî’den alan ve Mekke’yi
merkez kabul ederek Ýslâm ülkelerine aðýrlýk veren Belh coðrafya okuluna mensuptur. Seyyid Makbul Ahmed kendisini Ortaçað Ýslâm dünyasýnýn son büyük coðrafyacýsý diye kabul eder (a.g.e., s. 74, 186).
XVI. yüzyýldan itibaren Tašvîmü’l-büldân Avrupa’da þarkiyatçýlarýn ilgisini çekmiþtir. Fransýz þarkiyatçýsý Guillaume (Wilhelm) Postel bu eserden bahsetmiþ, Alman
þarkiyatçýsý Wilhelm Schickardt eser üzerinde bazý çalýþmalar yapmýþ, Ýngiliz þarkiyatçýsý John Greaves, Hârizm ve Mâverâünnehir kýsýmlarýný yayýmlamýþtýr (London

1650). Johann Bernhard Koehler, Suriye
kýsmýný neþre hazýrlayýp Latince’ye tercüme etmiþ, bu çalýþma Johann Jacob Reiske’nin Ebü’l-Fidâ hakkýndaki yazýsýyla birlikte neþredilmiþ (Leipzig 1766, 1786), Demetrios Alexandrides eserin Hârizm, Mâverâünnehir, Arap yarýmadasý, Mýsýr vb. kýsýmlarýný Grekçe çevirisiyle birlikte yayýmlamýþtýr (Vienna 1807). Eserin daha baþka
kýsmî tercüme ve neþirleri de yapýlmýþtýr
(Brockelmann, GAL, II, 57; Sarton, III/1, s.
799; Krachkovsky, I, 394).

Tašvîmü’l-büldân ilk defa tam olarak
Joseph-Toussaint Reinaud ve W. Mac Guckin de Slane tarafýndan neþredilmiþ (Paris 1840), bu neþri Fuat Sezgin yeniden yayýmlamýþtýr (Frankfurt 1992). Joseph-Toussaint Reinaud kitabýn Suriye bölgesine
kadar olan kýsmýný Fransýzca’ya çevirmiþ,
iki cilt halindeki bu yayýnýn (Géographie
d’Aboulfeda, Paris 1848) ilk cildini Ebü’lFidâ’nýn hayatý, Ebü’l-Fidâ öncesi Ýslâm
coðrafyacýlarý ve Ýslâm coðrafya ekolleriyle ilgili çok deðerli bir giriþ oluþturmuþtur. M. Stanislas Guyard, Tašvîmü’l-büldân’ýn Suriye bölgesinden itibaren sonuna kadar olan kýsmýný Fransýzca’ya tercüme etmiþ (Paris 1883), çevirinin sonuna
J.-T. Reinaud tarafýndan yayýmlanan kýsmý
da ihtiva edecek þekilde ayrýntýlý bir indeks
ilâve edilmiþtir. Fuat Sezgin J.-T. Reinaud
ve M. S. Guyard’ýn adý geçen çalýþmalarýný
bir araya getirerek iki cilt halinde yeniden
yayýmlamýþtýr (Géographie d’Aboulfeda,
Frankfurt 1985). Eser Abdülmuhammed
Âyetî tarafýndan Farsça’ya tercüme edilmiþtir (Tahran 1349/1970).
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Ebû Zeyd ed-Debûsî’nin
(ö. 430/1039)
fýkýh usulüne dair eseri.
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Cessâs’ýn (ö. 370/981) el-Fu½ûl fi’lu½ûl’ünden (U½ûlü’l-fýšh) sonra Hanefî
fýkýh usulünün günümüze ulaþan en eski
eseridir. Kaynaklarda geçen Cessâs öncesine ait usul eserleri zamanýmýza kadar
gelmediði gibi bunlara yapýlan atýflarýn sonraki Hanefî fýkýh usulüne katkýsý sýnýrlý olmuþtur. Meselâ Îsâ b. Ebân’a (ö. 221/836)
yapýlan atýflar, fýkýh usulünün ikinci delili
sayýlan sünnet konusu dýþýnda sistematik
bir nitelik arzetmemekte, bu konu dýþýnda bir baþka eski müellife yapýlan düzenli atýflara rastlanmamaktadýr (Bedir, Islamic Law and Society, IX/3 [2002], s. 285311). Dolayýsýyla bu iki çalýþmanýn Hanefî
fýkýh usulünün kurucu metinleri olduðu
kabul edilebilir. Cessâs’ýn özellikle itikadî
anlayýþý etrafýnda bazý kuþkular bulunduðu, günümüze eksik ulaþan eserinin sistematik biçimde düzenlenmediði ve kelâmcý yöntemine daha yakýn bulunduðu
göz önüne alýndýðýnda onun bu konudaki
katkýsýnýn dolaylý olduðunu ve Debûsî’nin
klasik Hanefî usul teorisinin gerçek kurucusu sayýlmasý gerektiðini söylemek mümkündür. Nitekim Ýbn Haldûn, Þâfiî’den sonra fýkýh usulü ilmine Hanefî âlimlerinin büyük katkýsýndan söz ederken Debûsî’nin kýyas teorisini geliþtirerek fýkýh usulü ilminin olgunlaþmasýný saðladýðýna dikkat çeker ve onun eserinin Hanefî (fukaha) yöntemine göre yazýlmýþ usul kitaplarýnýn en
güzellerinden olduðunu söyler (Mušaddime, s. 576, 577). Debûsî’nin rolünün önemli bir göstergesi de Hanefî usul kitaplarýnýn baþýnda gelen Serahsî’nin U½ûl’ü ile
Pezdevî’nin Kenzü’l-vü½ûl’ünün Debûsî
öncülüðünde geliþen Buhara Hanefî okuluna ait eserler olmasý ve bunlarýn Tašvîmü’l-edille’yi gerek þekil gerekse muhteva açýsýndan takip etmesidir (Bedir, Early
Development, özellikle I. Bölüm). Ancak
özellikle usul sistematiðinin belirlenmesi
açýsýndan Tašvîmü’l-edille öncü konumunda bulunmakla birlikte ikisi arasýnda
yapýlan karþýlaþtýrmalý metin tahlili Debûsî’nin muhtemelen hocasý Ebû Ca‘fer elÜsrûþenî aracýlýðýyla haberdar olduðu Cessâs’ýn el-Fu½ûl fi’l-u½ûl’ünden etkilendiðini ve genel çerçevesi itibariyle büyük ölçüde onu izlediðini göstermektedir.
Debûsî’nin uzun dönemde görülen esas
etkisi, Ýbn Haldûn’un fukaha yöntemi adý493

