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fiABDURRA˘M N SEREF
(d. 1853; ö. 1925)

HAYATI

fiA.S. Tophane-i amire muhasebe katiplerinden ˘asan Efendi ile Sevket-Fe„z  hanª-
mªn oÿludur.1 15 Zilkade 1269/20 Aÿustos 1853 tarihinde Istanbul’da babasªnªn
O†aqçªlar’daki evinde doÿmustur. ºlk dersini ikamet ettikleri mahallenin imamª ˘ fª÷
Me˛med Efendi’den almªs ve evlerine yakªn olan sªbyan mektebinde tahsile basla-
mªstªr. Daha sonra Eyµb Rµsdiyesi’nde okumus, bir sµre medreseye devam etmis,
1283-84/ 1867-68 yªllarªnda da Istanbul’da Mahrec-i Aklam adlª okulda tahsilini sµr-
dµrmµstµr. 16 yasªnda Mekteb-i Sultani’ye kaydolmus ve okulun Tµrkçe ve Fransªzca
kªsªmlarªndan mezun olmustur.2

ºlk görevi Mahrec-i Aklam’da tarih-i umumi öÿretmenliÿidir. 10 Rebiµlahir 1295/
13 Nisan 1878’de Mekteb-i Mµlkiye-i Sahane mµdµrlµÿµne tayin edilmis ve bu okul-
da uzun sµre hem mµdµrlµk hem de öÿretmenlik yapmªstªr. 18 Saban 1312/13 Subat
1895’te Galatasaray Lisesi mµdµrlµÿµne atanmªs, 18 Sevval 1326/14 Eylµl 1908’te
bu görevden ayrªlmªstªr. II. Mesrutiyet’in ilanªndan sonra (1326/1908) defter-i hakani
nazªrlªÿªna, 27 Zilkade 1326/15 Aralªk 1908 tarihinde ise Ayan Meclisi azalªÿªna ta-
yin edilmis ve ertesi gµn maarif nazªrª vekilliÿine atanmªstªr.3 fiA.S. ilk defa ˘µseyin
˘ilmı Pasa kabinesinde (1326/1909) olmak µzere defalarca maarif nazªrlªÿª yapmªs,
27 Rebiµlahir 1327/17 Mayªs 1909 tarihinde 1919 yªlªna dek sµrdµreceÿi vakanµvis-
lik görevine tayin olunmustur.4 fiA.S. Osmanlª Devleti’nin son vakanµvisi ve 14 Zil-
kade 1327/27 Kasªm 1909’da kurulan Ta’rıƒ-i fiO ˇsm nı Encµmeni’nin ilk baskanªdªr.
1341/1923 seçimleri ile Istanbul milletvekili olarak II. Tµrkiye Bµyµk Millet Mec-
lisi’ne girmis ve meclisi en yaslª µye sªfatªyla baskan olarak açmªstªr.5 fiA.S. 24 Receb
1344/18 Subat 1925’te Istanbul’da vefat etmis ve Edirneqapª dªsªnda, O†aqtepe’de
bulunan aile mezarlªÿªna defnedilmistir.

ESERLERº

 Ta’rıƒ-i Devlet-i fiOˇsm niyye
Yµksek okullarda ders kitabª olarak okutulmak µzere yazªlan tarihin ilk cildi

Osmanlª Devleti’nin kurulusundan III. Mur d devrinin sonuna kadar (1003/1595),
ikinci cilt ise bu tarihten 1272/1856 yªlªna kadarki olaylarª içerir. Birinci babda “Tesis
ve Tezelzµl” baslªÿª altªnda fiO ˇsm n ‰ zı’den (ö. 726/1326) Anqara savasª (804/
1402) sonuna; ikinci babda “ºntibah ve Teyid” baslªÿª altªnda Anqara savasªndan II.
B yezıd dönemi sonuna (918/1512); µçµncµ babda ise “Sµkûh ve ºkbal” baslªÿª
altªnda I. Selım döneminden (918/1512) III. Mur d dönemi sonuna (1003/1595) ka-
darki siyasi gelismeler ele alªnmªstªr. Dördµncµ babda “Teskilat ve Nizamat-ª Kadi-
me, Derece-i Maarif ve Sanayi” baslªÿª altªnda önce siyasi gelismelerin kªsa bir de-
ÿerlendirmesi yapªlmªs, daha sonra da “ºdare-i Merkeziye, Divan-ª Hµmayun, Mµl-
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kiye, ºlmiye, Kalemiye ve Seyfiye, Kapªkulu Ocaklarª, Feodalite ve ºdare-i Arazi”
konularªndan sonra “Teskilat-i ºdareye ve Erkan-ª Devlete Bir Nazar” baslªÿª ile ge-
nel bir deÿerlendirmeye yer verilmistir. Bundan sonra ise “Ulum ve Edebiyat ve Sa-
nayi-i Nefise, Servet ve Ticaret ve Hªrfet ile Eyalat” konularª ele alªnmªstªr.

ºkinci ciltte bulunan besinci babda “Tevakkuf ve Tesettµt” baslªÿª altªnda III. Me˛-
med döneminden (1003/1595) IV. Me˛med dönemine (1058/1648) kadarki; altªncª
babda Köprµlµler devrindeki (1066-87/1656-76) ve yedinci babda F „zªl A˛med Pa-
sa’nªn ölµmµnden (1087/1676) III. Selım dönemi sonuna (1223/1808) kadarki siyasi
gelismeler ele alªnmªstªr. Sekizinci babda ortaçaÿ ve yeniçaÿ Avrupasªnda meydana
gelen olaylar ve bunlarªn sonuçlarª ele alªnmªstªr. Dokuzuncu bab “Teceddµdat ve Te-
rakkiyat” baslªÿªnª tasªr ve tarihi 1203/1789’dan 1272/1856 yªlªna kadar getirir. ºkinci
cildin sonunda “nizamat-ª kadimenin” nasªl bozulduÿuna ve “teskilat-ª ahireye” dair
iki ek vardªr.

Onuncu babda “Tekmile-i Salise” baslªÿª altªnda ele alªnan bölµmde; Avrupa tarihi
(Fransªz ihtilali ve sonrasªndaki gelismeler, Kutsal ºttifak, Viyana kongresi, 1830 ve
1848 ihtilalleri, ºtalyan ve Alman birliklerinin kurulmasª, ºngiliz-Çin afyon savasª,
Amerikan iç savasª ve 19. yµzyªlda Avrupa’daki teknik buluslar vb.) ile 19.yµzyªlda
Osmanlª Devleti’nde yapªlan ªslahatlar ele alªnmªstªr. fiA.S. önsözde olaylarªn tarih sa-
yªlmasª için µstµnden en azªndan 30 yªl geçmis olmasª gerektiÿini söylese de, bu kª-
sªmda siyasi olaylara son verdiÿini söylediÿi 1272/1856 yªlªndan sonraki gelismelere
deÿinmistir.

fiA.S. bu eserinin birinci cildinde, okullar için ders kitabª yazªlªrken en fazla tarih
konusunda zorluk çekildiÿini, özet bilginin tarihten beklenen faydayª saÿlayamaya-
caÿªnª, ayrªntªlara girmenin de bir fayda saÿlayamayacaÿªnª belirterek Ibn aldün’un
tarih biliminde bir çªÿªr açmªs olduÿunu ifade etmektedir. fiA.S.’e göre olaylarªn yal-
nªz olusumunu anlatmakla yetinilmemeli, sebepleri ve sonuçlarª da arastªrªlarak olay-
larªn özµ kavranmalª ve meydana gelen olaylardan gelecekte olabilecek olaylarª anla-
maya çalªsªlmalªdªr ki, tarih eÿitiminden beklenen amaç budur.6

 Ta’rıƒ muß ˛abeleri
fiA.S.’in 1917-18 yªllarªnda ab ˛ ve 1921-1922 yªllarªnda Vaqit gazetelerine yaz-

dªÿª makalelerin bir kªsmªndan olusur. fiA.S. Sab ˛ gazetesine 21’i “Muß ˛abe-i Ta’-
rıƒiyye” baslªÿª altªnda olmak µzere toplam 30 makale yazmªs ve 18 tanesini bu ki-
tapta derlemistir. Kitabª olusturan diÿer makaleler ise Vaqit gazetesine yazdªÿª maka-
lelerin 17’si ile Millı ‰ ye dergisine yazdªÿª bir makaledir.

Eser sohbetler seklinde kaleme alªnmªstªr. Anlattªÿª olaylarªn bazªlarªna bizzat ta-
nªk olmus, bazª olaylarª da kendisine yakªn veya olayª bilenlerden dinlemistir. fiA.S.,
bu eserinde, bazª ferman suretlerini aynen verir veya özetler. Ta’rıƒ Muß ˛abeleri ge-
nel olarak 19. yµzyªl Osmanlª Devleti’nin önemli olaylarªnª, kisilerini ele alan bir
eserdir.



HISTORIANS OF THE OTTOMAN EMPIRE
C. Kafada r  H.  K aratek e C.  F leischer

© Makalenin tµm haklarª Osmanlª Tarihçileri’nin editörlerine aittir
(www.ottomanhistorians.com)

3

 11 Temmuz 1324 ta’rıƒinde ifil n-ª Mesrü†iyyeti ıc b eden esb b ile a˛v l-i ƒi-
re ˛aqqªnda bafi„zª mµt lafiat

Eserin eldeki nµshasª II. Mesrutiyet’in ilanªndan 31 Aÿustos 1909 (Rumi 18 Aÿus-
tos 1325) tarihine kadar meydana gelen olaylan ihtiva eder. ºlk sayfalarªnda II. fiAb-
dµl˛amıd devri (1293-1327/1876-1909) çok kªsa bir sekilde özetlenmis ve “Em-
niyetsizlik ve Hafiyeler, Maarif ve Matbuat, Umur-ª Maliye, Hµrriyet-i Sahsiyye, Yªl-
dªz, 11 Temmuz 1324, 11 Temmuz’dan sonra, 31 Mart Hadisesi” konularª ele alªn-
mªstªr. Daha sonra V. Me˛med’in cµlusu (1327/1909) anlatªlmªstªr. Eserin “Zeyller”
bölµmµnµn ilk konusu 31 Mart olayªdªr ve fiA.S.’in olayªn ertesi gµnµ, yani 14 Nisan
1909 (Rumi 1 Nisan 1325) tarihinde tuttuÿu notlarª içerir . fiA.S. 1327/1909 yªlªnda
meydana gelen Adana vak’asªnªn genis yer tuttuÿu bu eseri muhtemelen 1329/1911
yªlªndan sonra tamamlamªstªr. fiA.S.’in vakanµvis olarak yazdªÿª eser muhtemelen sa-
dece bu defterden ibaret deÿildir. Çµnkµ fiA.S.’in öÿrencisi ve yardªmcªsª mµderris
Ef aleddın Efendi’nin (ö. 1956) ve Sultan Res d’ªn baskatipliÿini yapmªs olan lid
flZiy  Bey’in (fiUss qlªgil) (ö. 1945) eserlerinde fiA.S.’in tarihinin birden fazla defter-
den olustuÿuna dair ipuçlarª vardªr.7 Eser yayªmlanmªstªr.

 Ta’rıƒ-i fiOˇsm nı
Yµksek okullarda (mekatib-i âliye) okutulmak µzere hazªrlanan eser giris bölµ-

mµnde ºslam devletinin kurulusu, genislemesi, gerilemesi ve Arap hakimiyetinin çö-
kµsµ konularªnª ele aldªktan sonra Osmanlª tarihine geçer. “Osmanlªlarªn Evail-i Ah-
vali” adlª kªsa bölµmden sonra birinci babda “Teessµs ve Tezelzµl” baslªÿª altªnda
Osmanlª Beyliÿi’nin kurulusundan Anqara Savasª ertesine kadarki olaylar (699-
805/1299-1403); ikinci babda “ºntibah ve Te’yid” baslªÿª altªnda Anqara Savasª’ndan
II. B yezıd dönemi sonuna kadarki gelismeler (805-918/1403-1512); µçµncµ babda
“Sµkûh ve ºkbal” baslªÿª altªnda I. Selım döneminden III. Mur d dönemi sonuna
kadarki olaylar (918-1003/ 1512-95) ele alªnªr. Dördµncµ babda “Tekmile-i Evveli”
baslªÿª altªnda eski kurum ve dµzenlemeler ile eÿitim ve sanayi gibi konular ile siyasi
olaylar kªsaca özetlenmis ve deÿerlendirilmistir. Daha sonra ise toprak yönetimi, di-
van-ª hµmayun, mµlkiye, ilmiye, kalemiye, seyfiye sªnªflarª, kapªkulu, yeniçeri, cebe-
ci, sµvari, tersane, bostancª ve tasrada bulunan yerli kulu ocaklarª, akªncª taifesi gibi
konulara deÿinildikten sonra, feodalite ve toprak yönetimi, idari teskilat, devlet er-
kanªnªn durumu, ilim, edebiyat ve gµzel sanatlar, sanayi ve ticaret, eyaletler gibi ko-
nular ele alªnmªstªr.

Osmanlªlarªn kµltµr ve medeniyet tarihini yazarken kendisini etkileyen baslªca
kaynaÿªn Muß†af  Nürı Pasa’nªn (ö. 1307/1890) Net yicµ’l-vuqüfi t adlª eseri oldu-
ÿunu belirten8 fiA.S. tarihçilerin “hadisat-ª tarihiyyenin esbabªnª taharri ve istiksa ile
memur” olduÿunu vurgular.9
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 Feˇzleke-i ta’rıƒ-i Devlet-i fiOˇsm niyye
Lise öÿrencilerine (mekatib-i idadiye sakirdanªna) okutulmak µzere kaleme alªnan

eser yazarªn iki ciltlik Ta’rıƒ-i Devlet-i fiO ˇsm niyye’sinin özetidir. Osmanlªlarªn
kökenlerinin ele alªndªÿª kªsa bir giris kªsmªndan sonra gelen birinci babda fiO ˇsm n
Bey’in (699?-726/1299?-1326) hµkµmdarlªÿªnª ilan etmesinden Anqara Savasª er-
tesine (699-804/ 1299-1403), ikinci babda I. B yezıd’in vefatªndan I. Selım’in cµlu-
suna (805-918/ 1403-1512), µçµncµ babda ise I. Selım’in cµlusundan III. Me˛med’in
cµlusuna (918-1003/1512-95) kadar olan gelismeler ele alªnmªstªr. Konu baslªÿª
“Birinci Tekmile” olan dördµncµ babda ise eski kurum ve dµzenlemeler ile eÿitim ve
sanayi gibi konular µzerinde durulmakta ve “Kuva-yª Dahiliye-i Memleket” baslªÿª
altªnda genel bir deÿerlendirme yapªlmaktadªr. Besinci babda III. Me˛med’in cµlu-
sundan Köprµlµ Me˛med Pasa’nªn sadaretine kadar (1003-66/1595-1656) olan dö-
nemdeki, altªncª babda ise Köprµlµler’in vezirlikleri sªrasªndaki (1066-87/1656-76)
tarihsel gelismelere deÿinilmistir. Yedinci babda F „zªl A˛med Pasa’nªn vefatªndan
Yas Anlasmasª’na kadar (1087-1206/1676-1791) olan gelismeler µzerinde durulurken
sekizinci babda “Tekmile-i Saniye” baslªÿª altªnda kadim nizamªn bozulmasª ile ilim-
ler ve eÿitim konularª ele alªnmaktadªr. “Devr-i Teceddµdat ve Terakkiyat” baslªklª
dokuzuncu babda ise Yas Anlasmasª’ndan Paris Anlasmasª’na kadarki (1206-72/
1791-1856) dönemde yapªlan ªslahatlar µzerinde durulmaktadªr. Kitaba eklenen kªsa
sonuç bölµmµnde de Paris Anlasmasª’ndan Berlin Anlasmasª’na kadar olan dönem-
deki (1272-93/1856-76) diÿer kurumlar ve ªslahatlar µzerinde durulmustur.

 Feˇzleke-i ta’rıƒ-i Dµvel-i ºsl miyye
fiA.S.’in kitap olarak yayªmlanan ilk eseridir. Yazarªn Mekteb-i Sultani’de verdiÿi

ºslam tarihi dersinin notlarªndan olusan ve ºslam devletleri hakkªnda tarihsel bilgi
veren eser, Hz. Mu˛ammed ile Emeviler devrini kapsayan bir siyasi tarihtir. Kµltµr
ve medeniyet tarihine bu eserde yer vermemis olan fiA.S.’in bu kitabª yazarken da-
yandªÿª temel kaynak A˛med Cevdet Pasa’nªn (ö. 1312/1895) Qªßaß-ª Enbiy ’sªdªr.

 Zµbdetµ’l-qªßaß
Liselerde (mekatib-i idadiye) okutulmak µzere basªlmªs bir genel tarihtir. Eserin

birinci cildi yaratªlªs ve tufan konusuyla baslamakta ve “Ahval-i Asya, Tetimme ve
Tavaif-i Mµlûk” konularª ile bitmektedir. ºkinci cilt Avrupa kªtasªnda Roma toprakla-
rªnda hµkµm sµren kavimler konusuyla baslayªp ortaçaÿ medeniyeti konusuyla bit-
mektedir. Kurulusundan Istanbul’un fethine kadarki (699-857/1299-1453) Osmanlª
tarihi kitabªn yirmiµçµncµ babªndan yirmialtªncª babªna kadarki kªsmªnda yer alªr.

Eserin son kªsmªnda ortaçaÿda ºslam uygarlªÿªyla Avrupa kµltµrµ arasªndaki
farktan “Kurun-ª Vustada ºki Alem” baslªÿª altªnda ve mezhep, feodalite, ruhaniyet,
vergi sistemi gibi hususlar baÿlamªnda bahsedilmis, Museviler, esitlik ve ºslami kar-
desliÿin siyasi etkileri, ilimler ve bilimler, diller gibi konulara da deÿinilmistir. Eserin
bu bölµmµnde ºslam alemi ile ilgili ilk kªsªm tefsir, hadis, fªkªh, içtihad, kelam gibi



HISTORIANS OF THE OTTOMAN EMPIRE
C. Kafada r  H.  K aratek e C.  F leischer

© Makalenin tµm haklarª Osmanlª Tarihçileri’nin editörlerine aittir
(www.ottomanhistorians.com)

5

ilimler ve dilbilim ile bu ilimlerin önde gelen isimlerine ayrªlmªs, Arap ve Fars siir ve
edebiyatª, tarih ve coÿrafya, matematik ve doÿa bilimleri, ziraat, µretim ve ticaret gibi
konular da yine bu ilk kªsªmda incelenmistir. Hªristiyan alemine ayrªlan ikinci
kªsªmda ise eÿitim sistemi, siir, mimari gibi konularª µzerinde durulmaktadªr. Jurnal
edildiÿi için µçµncµ cildi yayªmlanamamªs ve toplatªlmªs olan eserde Tµrklerin çesitli
özelliklerinden bahseden özel bir bölµm vardªr.

 Ta’rıƒ-i fiaßr-ª ˛ „zªr
ºki bölµmden olusan eserin ilk bölµmµ (1.-408. sayfalar) 1789 Fransªz ihtilalinin

ayrªntªlarªyla ele alªnmasªna ve bu baÿlamdaki gelismelerin zaman zaman Osmanlª
ºmparatorluÿu’ndakilerle karsªlastªrªlmasªna, ikinci kªsmª (408.-479. sayfalar) ise III.
Selım’in cµlusundan Berlin Anlasmasª’na kadar (1203-95/1789-1878) Osmanlª tari-
hine ayrªlmªstªr. Eser öÿrencilerin tuttuÿu notlardan olustuÿu için fiA.S.’in tarih
anlayªsª ile tarih öÿretiminin amacª ve yöntemi konusundaki dµsµnceleri açªsªndan
önemli izler tasªmaktadªr.

 ˘arb-i ˛ „zªrªñ mense’i
fiA.S.’in gerçeklere ve tarihsel olaylara dayanarak tarafsªzca yazªlmªs olduÿunu

iddia ettiÿi eser Donanma Mecmüfiasª’nªn 88. ve 107. sayªlarª arasªnda seri makaleler
olarak yayªmlandªktan sonra kitap haline getirilmistir. ˘arb-i ˘ „zªrªñ Mense’i dört
bölµmden olusur. Birinci bölµmde 1287/1870 seferinin olusumu, o dönemin bµyµk
devletlerinin durumu, Prusya sansölyesi Otto von Bismarck’ªn diplomaside gösterdiÿi
hµnerler ve Fransa kabinesinin hatalarª; ikinci bölµmde Frankfurt Anlasmasª’ndan
Berlin Anlasmasª’na (1288-95/1871-78) kadar geçen sµredeki politik gelismeler;
µçµncµ bölµmde Berlin Anlasmasª’ndan II. Mesrutiyet’in ilanªna (1295-1326/1878-
1908) kadar olan dönemdeki siyasi durum µzerinde durulmus, dördµncµ bölµmde ise
genel deÿerlendirme yapªlmªstªr.

[  Ta’rıƒ-i Lu†fı (8. cilt)]
fiA.S. Yªldªz Kitaplªÿª’nda bulunan yayªmlanmamªs Lu†fı Ta’rıƒi’nin 4 cildinden

birincisini Ta’rıƒ-i Lu†fı’nin 8. cildi olarak yayªmlamªstªr. Aslªnda bir edisyon gibi
gözµkse de fiA.S. yayªnda açªkça yeri geldiÿi zaman esere ilaveler yapacaÿªnª ifade
etmis ve gerçekten de 8. cilde ilave ettiÿi kªsªmlar Lu†fı Efendi’nin (ö. 1325/1907)
yazdªÿª metinden daha uzun olmustur. Bir tarihçinin diÿer bir tarihçiye mµdahalesi
olarak dµsµnµldµÿµnde ilginç bir metindir. fiA.S. Ta’rıƒ-i Lu†fı’nin Yªldªz
Kitaplªÿª’nda bulunan yayªmlanmamªs ciltlerinin ciddi arastªrmaya ve “tedkikat-ª
fenniyeye” dayanmadªÿª fikrindedir.

Eserde kaydedilen 1261-65/1845-49 yªllarª arasªndaki 5 yªllªk olaylar Lu†fı Efen-
di’nin kaleminden çªkmªstªr. Kitabªn fiA.S.’in “nasirin ilavesi” adªyla kaydettiÿi kªsªm
248 sayfa tutarken Lu†fı Efendi’ye ait kªsªm 138 sayfadªr. fiA.S. ayrªca kitaptaki konu-
larla ilgili 38 belgenin suretini de ek olarak vermistir. fiA.S. kendi ilave ettiÿi kª-
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sªmlarªn bµyµk bölµmµnµ olusturan ve Fransªz ihtilalinden (1203/1789) baslayarak
1266/1850 tarihine kadarki zaman dilimini kapsayan Avrupa tarihi “Fezleke-i Ahval”
baslªÿª ile eserin 192.-395. sayfalarª arasªnda yer almaktadªr.

Avrupa tarihinin anlatªldªÿª bölµmlerde yabancª dildeki kelimelerin Fransªzcalarª
ve metin içinde geçen özel isimlerin asªllarª Latin harfleri ile yazªlmªs olarak dipnot-
larda belirtilmistir. Alªntª veya özetlerine yer verdiÿi belgelerin suretlerinin tµmµnµ
ek olarak eserin sonunda vermistir. fiA.S. dipnotlar kullanmªs, yaptªÿª alªntªlarª tªrnak
isareti içinde vermistir. Alªntª sona erdikten sonra eserin adªnª dipnotta zikretmistir.

fiA.S. dipnot kullanmªs, yaptªÿª alªntªlarª tªrnak isareti ile verdikten sonra alªntªnªn
yapªldªÿª eserin adªnª dipnotta zikretmistir. Avrupa tarihinin anlatªldªÿª bölµmlerde
yabancª dildeki kelimelerin Fransªzcalarª ve metin içinde geçen özel isimlerin asªllarª
Latin harfleri ile yazªlmªs olarak yine dipnotlarda belirtilmistir. Yazar alªntª yaptªÿª
veya özetlerine yer verdiÿi belgelerin suretlerinin tµmµnµ ek olarak eserin sonunda
vermistir.”

fiA.S.’in bazªlarª “Tan÷ım t-ª ƒayriyye,” “Q nün-ª Es sı,” “ºfi de-i Mesrü†iyyet:
Safiıd ve K mil Pasalar,” “Eski ve Yeñi,” “Q nün-ª ver ˇset-i sal†anat,” “fiAbdµl˛amıd

n-ª ˇS nı”, “Firdevs- sıy n Sul† n Me˛med n-ª amıs” olmak µzere gazete ve
dergilerde yayªmlanmªs bir çok makalesi mevcuttur. Bunlarª yanªsªra biyografi tµ-
rµnde birçok makalesi vardªr. Biyografisini yazdªÿª kisilerin birçoÿuyla aynª dönemde
yasamªs ve bazªlarªyla görµsmµstµr. “A˛med Mid˛at Efendi,” “˘µseyin ˘ilmı Pasa,”
“ºbr hım ˘aqqı Pasa” ve “Sul† n Me˛med an-ª mis” bu tµrden makaleleridir.
Ayrªca mµlkiye mektebi öÿrencileri için yazdªÿª iki ciltlik Co r fy -yª fiUmümı,
mekatib-i rµsdiyye için hazªrladªÿª µç ciltlik Co r fy  Dersleri, Avrupa µlkelerinin
nµfus, ithalat gibi çesitli konulardaki istatistiklerini Osmanlª devleti istatistikleriyle
karsªlastªrdªÿª ºstatistiq ve Co r fy -yª fiUmr nı ve mµlkiye mektebi ve mekatib-i
idadiye öÿrencileri için hazªrlamªs olduÿu fiºlm-i Aƒl q adlª ders kitaplarª vardªr.

fiA.S.’ye göre tarih iki kªsma ayrªlªr: “Nefs-i vukuat” ve “i’mal-i vukuat.”10 Os-
manlª tarihçileri tarihin “nefs-i vukuat” kªsmªyla, yani olaylarla ilgilenerek vakanµ-
visliÿe önem vermisler, fakat olaylarª meydana getiren sebeplere (i’mal-i vukuat) pek
ilgi göstermemislerdir. Halbuki tarih bir fendir ve “her seyi istiknah ile mükellef”tir.11

fiA.S. tarihin “terbiye-i ahlakiyye” kazandªrmasª gerektiÿine inanªr. Bu nedenle tarihte
yasamªs önemli sahsiyetler öÿrencilere tanªtªlmalª ve o sahsiyetlerin örnek alªnmasª
saÿlanmalªdªr.12 fiA.S.’ye göre, tarihçiler devlet adamlarªnªn “evail-i ahval ve suret-i
neseti ve ailesi” hakkªnda bilgi toplamayª ihmal etmislerdir.” fiA.S. Anqara Savasª’nª
(804/1402) deÿerlendirirken Ibn-i aldün’un tarih felsefesinin izlerini yansªtmakta13

ve bazen de olaylarªn sebebini ilahi bir gµce baÿlamaktadªr.



HISTORIANS OF THE OTTOMAN EMPIRE
C. Kafada r  H.  K aratek e C.  F leischer

© Makalenin tµm haklarª Osmanlª Tarihçileri’nin editörlerine aittir
(www.ottomanhistorians.com)

7

BºBLºYOGRAFYA

 Ta’rıƒ-i Devlet-i fiOˇsm niyye
Baskªlar:14 (1) 1. cilt: Istanbul, 1309/1892. (2) 2. cilt: Istanbul, 1312/1895. (3) 1.

cilt: Istanbul, 1315/1898. (4) 2. cilt: Istanbul, 1318/1900.
Edisyon: Ahmet Demir-Mehmet Kafkas, Osmanlª Devleti Tarihi I (ºzmir, 1995).

 Ta’rıƒ muß ˛abeleri
Baskªlar: (1) Istanbul, 1339/1923.
Edisyonlar: (1) Esref Esrefoÿlu, Tarih Konusmalarª (Istanbul, 1978). (2) Mµbeccel

Nami Duru, Tarih Söylesileri (Istanbul, 1980). (3) Enver Koray, Tarih Musahabeleri
(Istanbul, 1985).

 11 Temmuz 1324 ta’rıƒinde ifil n-ª Mesrü†iyyeti ıc b eden esb b ile a˛v l-i ƒi-
re ˛aqqªnda bafi„zª mµt lafiat

Yazma: (1) Ankara, Tµrk Tarih Kurumu Kµtµphanesi, Y542; 119 (metin; 25 satªr)
+ 91 y. (zeyller; muhtelif satªr sayªsª), rªka. Mµellif hattª.

Edisyon: Bayram Kodaman, M. Ali ˜nal, Son Vakanµvis Abdurrahman Seref
Efendi Tarihi, II. Mesrutiyet Olaylarª (1908-1909) (Ankara, 1996).

 Ta’rıƒ-i fiOˇsm nı
Baskª: (1) 2 cilt; tas basmasª; Istanbul, 1307/1890.

 Feˇzleke-i ta’rıƒ-i Devlet-i fiOˇsm niyye
Baskªlar: (1) Istanbul, 1310/1893. (2) Istanbul, 1315/1898. (3) Istanbul, 1318/

1901 (4) Istanbul 1325/1907 … 12. Baskª: Istanbul, 1326/1910. Seyfettin Özege, Eski
Harflerle Basªlmªs Tµrkçe Eserler Kataloÿu, c. 1 (Istanbul, 1971), 407’ye göre.

 Feˇzleke-i ta’rıƒ-i Dµvel-i ºsl miyye
Baskªlar: (1) Istanbul, 1301/1884. (2) Istanbul, 1302/1885.

 Zµbdetµ’l-qªßaß
Baskªlar: (1) 1. cilt: Istanbul, 1315/1898. (2) 2. cilt: Istanbul, 1316/1899.

 Ta’rıƒ-i fiaßr-ª ˛ „zªr
Baskª: (1) 1. cilt: Istanbul, 1329/1913.

 ˘arb-i ˛ „zªrªñ mense’i
Baskª: (1) Istanbªl, 1334/1918.

[  Ta’rıƒ-i Lu†fı (8. cilt)]
Baskª: (1) Nasiri: fiAbdurra˛m n Seref (Istanbul, 1328/1910). (2) Vak’anµvîs

Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, 6-7-8, yay. Yµcel Demirel (Istanbul, 1999).
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Seref Efendi 1853-1925 (Ankara, 2003).
                                    

1 BOA, Sicill-i Ahval Defterleri, 72, s. 87; Ali Çankaya Mµcellitoÿlu, Yeni Mµlkiye Tarihi ve Mµlkiye-
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