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‡AYLESNˆZDE fiABDULLH
(ö. 1794-95?)
HAYATI
Doÿum ve ölµm tarihlerini kesin olarak bilmediÿimiz ‡aylesnızde ˘fª÷ el-˘cc
fiAbdullh Istanbul doÿumludur. Babasª Seyƒ ‡aylesnı Muß†af (ö.?) muhtemelen
Moll Gµrnı semtindeki Fen’ı mahallesinde S
 erbetdr Seyƒ Me˛med Efendi (alvetı) tekkesinin ikinci seyhidir. Babasª sayesinde ilmiye mesleÿine girdiÿi anlasªlan
T.fiA. kµçµk yasta iyi bir eÿitim almªstªr. “˘fª÷” µnvanª Kuran’ª ezberlediÿinin delilidir.
Medrese tahsilinden sonra Cedid Nuruosmaniye mµderrisi ºbrhım Efendi’nin
(ö.?) ders yardªmcªlªÿªnª (muid) yaparken Receb 1173/Mart 1760 tarihinde seyhµlislam Veliyµddın Efendi (ö. 1182/1768) tarafªndan mµderris adaylªÿªna (mµlazemet)
kabul edilmis, imtihanlarªnª verdikten sonra ilk görev yeri olan Seyƒ Necıb Medresesi
mµderrisliÿine getirilmistir (Sevval 1181/Subat-Mart 1768). Ardªndan kadªlªÿa geçmis ve Rümeli kazaskeri olan ve daha sonra seyhµlislamlªÿa getirilen Vaßßafzde
Me˛med Esfiad Efendi (ö. 1192/1178) sayesinde Muharrem 1187/Mart-Nisan 1773
tarihinde Tepedelen (Tepelenë) kadªlªÿªna atanmªstªr. Ancak bu tayin kadªlªk listesine
yazªlmaktan ibaret kalmªs, fiilen göreve tayin için sªra gelmeyeceÿi anlasªlan T.fiA.
maas derecesi de yµkseltilerek Bosna eyaletinde Klis sancaÿª dahilindeki Göl˛isr
(Jezero) kadªlªÿªna kaydªrªlmªs, ilk fiili kadªlªÿªnª burada icra etmistir (Muharrem
1190/Subat-Mart 1776). Bundan bir yªl sonra Rebiµlahir 1191/Mayªs 1777 tarihinde
ürpiste (Hrupi¸sta) kadªlªÿªna getirilen T.fiA.’ªn o sªrada Sevvl 1190/Aralªk 1776 tarihinde seyhµlislamlªÿa atanan Vaßßafzde Me˛med Esfiad Efendi’nin imamª olarak
Istanbul’da bulunduÿu göz önµnde tutulacak olursa, kadªlªkla ilgili islerini görev yerine gitmeden naibleri vasªtasªyla yµrµtmµs olduÿu sonucuna varªlabilir. Zilkade
1191/Aralªk 1777 tarihinde Prizren ve Suva Reka (Suharekë) kazalarª için listeye
yazªlan T.fiA. fiili görev için sªrasª gelmeden bekleme sµresini doldurmus, bundan
sonraki 48 ay boyunca baska bir kadªlªÿa kaydªnª yaptªramamªs, Ta’rıƒ’ini yazmaya
da bu ikinci uzun bekleme yªllarªnda baslamªstªr. Sonunda Muharrem 1201/Kasªm
1786 tarihinde 300 akçe gµnlµk maasla Varna civarªnda Balçªq (Balchik) kazasª kadªlªÿªna yazªlmªs, Zilkade-Zilhicce 1202/ Aÿustos-Eylµl 1788 tarihinde sªrasª geldiÿinde de fiilen kadª olmustur. Muharrem 1205/Eylµl 1790 tarihine kadar bu görevde
kalan T.fiA. sµresini tamamladªktan sonra azl edilmistir.1
Bundan sonraki resmi görevleri hakkªnda bilgiye ulasªlamayan T.fiA. geri kalan
ömrµnµ eserine ait notlarª toplamakla geçirmistir. Bu arada babasªnªn tekkesinde
seyhlik yapmªs olmasª muhtemeldir. Mecmüfia-i Teky’da Seyƒ Muß†af’nªn ölµmµ
µzerine yerini alan oÿlu Seyƒ fiAbdullh’ªn 1209/1794-95 senesinde vefat ettiÿi bildirilmektedir ki,2 adª geçen Seyƒ fiAbdullh’ªn T.fiA. ile aynª kisi ise T.fiA.’ªn ölµm
tarihi de açªklªÿa kavusmaktadªr. Eserinde kendisi hakkªnda verdiÿi bilgilerden anla© Makalenin tµm haklarª Osmanlª Tarihçileri’nin editörlerine aittir
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sªldªÿªna göre ailesi uzun sµre ˜skµdar’da ikamet etmis olan T.fiA. Me˛med Esfiad
Efendi ve ailesinin himayesinde bulunmustur. Bu yakªnlªk dolayªsªyla muhitini genislettiÿi, hem saraydan hem de ulema kesiminden önde gelen kisilerle irtibat kurduÿu, eserini yazarken de bu çevrelerle olan iliskileri sayesinde bilgi toplama imkanªnª elde ettiÿi dµsµnµlebilir.
ESERLERº
 Ta’rıƒ
T.fiA.’nªn gµnµmµze ulasan tek telif eseridir. 25 Receb 1198-5 Rebiµlevvel
1204/14 Haziran 1784-23 Kasªm 1789 tarihleri arasªndaki olaylarª kapsayan eserin
bugµne kalan tek nµshasª Sµleymaniye Kµtµphanesi, Esad Efendi 2158’de kayªtlªdªr.
Kµtµphane kataloglarªnda eserin adª, fihrist kªsmªndaki tahrif edilmis baslªktan hareketle fiA†zde, fiA††rzde Lebıb Ta’rıƒi adªyla geçer. Halbuki fihrist kªsmªnªn
baslªÿªnda sadece sonradan yazªlmªs “fiA†zde” kaydª bulunur. “Seyƒ Lebıb” kaydªna ise kitabªn açªlªr kªsmªnªn yan kalªnlªÿªnda rastlanªr. Her iki kayªt da sonradan
eklenmistir. Metnin içinde yazar adªnª açªk bir sekilde “‡aylesnızde ˘fª÷ el-˘cc
fiAbdullh” olarak verir. Eserin bunun dªsªnda özel bir adª yoktur.
Tek nµsha olan yazmanªn bas tarafªndaki fihrist kªsmª eksiktir ve 101b varaÿªna
kadar olan baslªklarª ihtiva eder. 18b varaÿªnda F’i„z Efendi (ö.?) adlª bir saire ait
Mifirciyye kayªtlªdªr. Kitabªn varak numaralarª buradan itibaren baslatªlmªstªr. Buna
göre 1a-5a arasªnda Mifirciyye, bunu takib eden 5b-131a arasªnda ise asªl metin bulunur. Yazma nµshanªn genel görµnµsµ, mµsvedde deÿil temize çekilmis bir nµsha olduÿunu dµsµndµrmektedir. Temize çekme islemi sªrasªnda yer yer yanlªslªklar yapªldªÿª, kelimelerin atlandªÿª dikkat çekmektedir. Metin kenarlarªnda bu gibi yanlªslarª dµzeltici bazª eklemeler yer alªr. Metnin yazªsª yer yer kµçµktµr ve sonlara doÿru
bozulmaktadªr. Eserin sonu tamamlanmamªs izlenimi verir.
Eser olaylarª gµnµ gµnµne nakletse de kronolojide bazª atlamalar mevcuttur. Örneÿin Ta’rıƒ 1198/1784 yªlªnda baslar, fakat bu yªla ait Receb, Saban ve Ramazan aylarªndaki birkaç olaya temas edilip 1199/1785 tarihine geçilir. Ancak bu yªla ait olan
olaylar Rebiµlevvel ayªndan baslatªlªr. Metin Saban 1199/Haziran 1785 tarihinden itibaren dµzenli bir kronoloji takip etmeye baslar. Eserdeki olaylar daha çok yazarªn
kisisel gözlemlerini yansªtsa da yazar sifahi haber kaynaklarªna da zaman zaman
deÿinir ve duyarak naklettiklerini çoÿu kere doÿruluÿunu onaylattªktan sonra eserine
aldªÿªnª belirtir. Olaylar hakkªnda yoruma pek girmez. Bununla beraber hoslanmadªÿª
veya haklarªnda olumsuz dedikodular yapªlan bazª kisilerin baslarªna gelen kötµ bir
hadiseyi naklederken bu kisilerin bunu zaten hakkettiklerini belirten ifadelere yer
verir. Hadiseleri, bilhassa magazin tµrµ olaylarª, mesela cinayet, kavga, yangªn, teftis,
idam, baskªn vb. gibi olaylarª renklendirerek anlatma eÿilimi dikkat çekicidir. Istanbul ile ilgili olaylarªn aÿªrlªklª ve ayrªntªlª olarak anlatªlmasª eseri dönemin vakanµvis
tarihlerinden ayªran en önemli özelliktir.
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Eserin bir baska özelliÿi ise yazarªn da mensup olduÿu ilmiye teskilatªyla ilgili
haberlerin bolluÿudur. Medrese ve kadªlªk atama listeleri, ulema arasªndaki çekismeler, talebeler arasªndaki kavgalar, medrese imtihanlarª, imtihanda çªkan sorular, öÿrencilerin basarª dereceleri gibi konulara yer verilmistir. Oqmeydnª’ndaki ok atma
yarªsmalarªndan uzun uzadªya bahsedilir. Istanbul’daki asayis meseleleri yazarª yakªndan ilgilendirir. Yeniçeri, kalyoncu gibi askeri sªnªflarªn kavgalarª, esnafa, halka
ve kadªnlara yönelik hareketleri canlª bir ifadeyle anlatªlªr. Istanbul’da çªkan yangªnlar, doÿal afetler ve hava durumu yazarªn özel ilgisinden kaçmayan konulardªr. Bunlarªn yanª sªra resmi haberler, bµrokrasi ve idaredeki tayinler, resmi törenler, elçilerin
karsªlanªsª, tasradan ulasan haberler, savas ve cephe durumlarª, sahsi kahramanlªklar,
piyasalardaki kªtlªk yahut bolluklar, µzerinde durulan diÿer konularª teskil eder. 1201/
1787’de baslayan Osmanlª-Avusturya savasª ile ilgili bir bölµm kronolojik sªra bozularak esere eklenmistir. Eserin tek nµshasª eser ve yazarª hakkªndaki bilgiler verilerek
F. M. Emecen tarafªndan yayªmlanmªstªr. Bu yayªnda yazma nµshanªn faksimilesi ve
dizin de yer alªr.
T.fiA.’ªn alıl ˘asıb Efendi’nin okçuluÿa dair Tu˛fetµ’l-˘asıb adlª eserini istinsah
ederek 5 Muharrem 1177/16 Temmuz 1763 tarihinde tamamladªÿª ve bazª yerlerine
menzilleri tamamlayªcª notlar eklediÿi bilinmektedir (M. Götz, Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland, 13: Tµrkische Handschriften, c. 4 (Wiesbaden, 1979), 308-309).
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