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Özet 

Osmanl� devletinin kurulu�undan yakla��k yüz y�l sonra ba�layan Fatih devri bir-
çok �eyde oldu�u gibi tarih yaz�c�l���nda da ilk dönem olarak görülebilir. Önemli tarihi 
kaynaklar olan vekayinâme ve monografiler ile, mün�eât mecmualar�n�n ve hatta ansiklo-
pedi türünün ilk örnekleri Fatih döneminde ortaya ç�km��t�r. 
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1. Giri� 

Kurulu�u XIV. yüzy�l ba�lar�nda ba�layan Osmanl� Devleti’nin ilk tarihleri 
100 küsur y�l sonra kaleme al�nm��t�r. Ba�ka bir ifadeyle, bize ula�an ilk tarih olan 
Ahmedî’nin Dâstân-� Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman’� 1400’lü y�llarda yaz�lm��t�r. 
O da �skendernâme’nin sonunda ek olarak... 

Â��kpa�azâde’nin, Orhan Gazi’nin imam� Yah�i Fakih’e ait oldu�unu söy-
ledi�i ve büyük al�nt�lar yapt��� Menâk�b-� Âl-i Osman ise günümüze ula�mam�� ilk 
tarihlerdendir. 

Telif ve tercüme faaliyetlerinde bir uyan�� devri olan II. Murad döneminin 
konumuzla ilgili en önemli eseri, padi�ah�n emriyle Yaz�c�o�lu Ali’nin baz� ilave-
lerle �bn Bîbî’den yapt��� Târih-i Âl-i Selçuk adl� tercümedir. Bu padi�ah zaman�n-
da haz�rlanan Târihî Takvimler’in ise tarih literatürümüzde ayr� bir yeri vard�r. 
Bunlar�n birkaç� günümüze ula�m��t�r. Yine bu hükümdar zaman�nda ba�layan 
Anonim Tevârîh-i Âl-i Osman yazma gelene�i daha sonra da devam etmi�tir. 

 

2. Fatih Devri Tarih Yaz�c�l��� 

Fatih Sultan Mehmed zaman�nda özellikle �stanbul’un fethinden sonra 
Osmanl� tarih yaz�c�l���nda canlanma olmu�, ilk müstakil dünya ve Osmanl� tarih-
leri ile vekayinâme ve monografi yazma denemeleri bu dönemde yap�lm��t�r.  

1.1-H�lkatten ba�layan umumî tarihlerin ilki �ükrullah’�n Behcetü’t-
tevârîh’idir. 1380’li y�llarda �irvan’da dünyaya gelen, 22 ya��nda Osmanl� hizme-
tine giren ve II. Murad taraf�ndan çe�itli diplomasi hizmetlerinde istihdam edilen 
�ükrullah (ö. 1464’ten sonra), Fatih devrinde Farsça yazd��� genel tarihini Veziri-
âzam Mahmud Pa�a’ya sunmu�tur. Müellif, ilk sekiz bölüm içerisinde Âdem’in 
yarat�l���ndan itibaren bir �slâm tarihi kaleme alm��, daha sonra baz� Yunan filozof-
lar� ile baz� din büyüklerinden söz etmi�, ard�ndan �ran �ahlar�, gayr� müslim hü-
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kümdarlar, Emevî, Abbasî ve Alevî hanedanlar ile Selçuklular hakk�nda bilgiler 
vermi�tir. Eserin on üçüncü bölümü Osmanl�lar’a ayr�lm��t�r. Ba�ta Ahmedî’nin 
�skendernâme’si ile mahiyeti bilinmeyen Sahîhü’t-tevârîh olmak üzere, birçok 
kayna�a ba�vurularak yaz�lan Behcetü’t-tevârîh, XVI. yüzy�l tarihçilerinden Zaîm 
Mîr Mehmed’in Câmiü’t-tevârîh’inin ba�l�ca kayna�� olmu�tur. �stanbul’da ve yurt 
d���nda birçok yazma nüshas� bulunan Behcetü’t-tevârîh 937 (1530-1531) y�l�nda 
Mustafa Fârsî taraf�ndan Mahbûbu kulûbi’l-ârifîn ad�yla Türkçe’ye çevrilmi�tir. 
Eserin Osmanl�lar’a dair son bölümü önce Théodor Seif taraf�ndan Farsça metin ve 
Almanca tercümesiyle 1925 y�l�nda Viyana’da yay�mlanm��1; daha sonra da Nihal 
Ats�z taraf�ndan iki defa �stanbul’da ne�redilmi�tir2. �ükrullah-� �irvanî, II. 
Murad’�n emriyle musikîye dair eserler de yazm��t�r.  

1.2-Enverî’nin Düsturnâme’si de yine Fatih devrinde yaz�lm�� bir di�er 
genel tarihtir. Ancak bir dünya tarihi olmaktan ziyade, Asya devletleri üzerinde 
yo�unla��r. Hayat� hakk�nda bilgi bulunmayan müellifin, Enverî mahlas� olmal�d�r. 
Eserinden, iyi bir tahsil gördü�ü anla��lan Enverî önce Fatih ad�na Teferrücnâme 
ad�nda bir tarih kitab� yazm��, fakat bu eser günümüze ula�mam��t�r. Babinger’e 
göre, imam s�fat�yla II. Mehmed’in seferlerine kat�lm��, hatta Midilli’nin fethini 
müteakip ilk ezan� o okumu�tur. Düsturnâme’yi ise hâmisi Mahmud Pa�a ad�na 
kaleme alm�� ve 1465’te bu veziriâzama sunmu�tur. Düsturnâme’nin en belirgin 
özelli�i, yar�dan fazla k�sm�n�n Ayd�no�ullar� Beyli�i’ne, özellikle Umur Bey’in 
gaza ve fetihlerine ayr�lm�� olmas�d�r. Manzum mesnevî tarz�nda yaz�lan eserde 17 
bab ve 3730 beyit içinde peygamberlerden; Pi�danîler, Keyanîler, E�kânîler ve 
Sasanîler’den; Hazreti Peygamber, Dört Halife devri, Emevî, Abbasî, Saffarîler ve 
Sâmânîler’den; Gazneliler, Deylemîler, �smailîler’den; Selçuklu, Salgurlu, 
Harezm�ah ve Mo�ollar’dan söz edilir. 18. bâb Ayd�no�ullar�’na ayr�lm��t�r. Eserin 
hacimli bir k�sm�n� olu�turan bu bölümde özellikle Gazi Umur Bey’in gazâlar� 
üzerinde durulmu�tur. 19-22. bölümler aras� Osmanl� tarihine ayr�lm��; bunun da 
19 ve 20. k�s�mlar� Fatih devrinin 1454’e kadarki siyasî ve askerî olaylar�na; 21 ve 
22. k�s�mlar ise Mahmud Pa�a’n�n kat�ld��� seferler ile bu veziriâzam�n medhine 
tahsis edilmi�tir. 

Düsturnâme’nin tasrih edilen tek kayna�� Beyzavî’nin (ö. 1286) Nizâmü’t-
tevârîh’i olup, Selçuklular k�sm� için müellif baz� �slâm tarihçileri ile Bizansl� ta-
rihçilerin eserlerinden faydalanm��t�r. Osmanl� dönemi için ise, ba�ta Ahmedî’nin 
Dâstân’� ile Tarihî Takvimler’den birini kullanm�� olmal�d�r. Günümüze iki yaz-
mas� ula�an Düsturnâme’nin Selçuklu, Harizm�ah, Mo�ollar, Ayd�no�ullar� ve 
Osmanl�lar’a dair bölümleri önce Mükrimin Halil Yinanç taraf�ndan 1928’de (ince-
leme k�sm� 1930’da); Frans�zca tercümesiyle birlikte Paris’te ne�ri ise I. Mélikoff 
taraf�ndan 1954’te gerçekle�tirilmi�tir3. Eser N. Öztürk taraf�ndan 2003 y�l�nda 
yeniden yay�mlanm��t�r. 

2.1- kurulu�tan ba�layan ilk umumî tarih de Fatih döneminde yaz�lm��t�r. 
Veziriâzam tarihçilerin de ilki olan Karamanî Mehmed Pa�a’n�n eserinin ad� 
Tevârîhü’s-selâtîni’l-Osmâniyye’dir. Bu padi�ah�n son sadrazam� olan Mehmed 
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Pa�a, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî neslinden olup ilmiyeden yeti�mi�, bir süre mü-
derrislik yapm��, Mahmud Pa�a’n�n sevkiyle ve nesir yaz�daki ustal���yla ni�anc�l�-
�a getirilmi� ve uzun y�llar bu görevde bulunduktan sonra 1478’de veziriâzaml��a 
yükseltilmi�tir4. Zaman�nda Fatih’in ünlü Kanunnâme-i Âl-i Osman’�n�n düzenle-
tildi�i Mehmed Pa�a’n�n, baz� mülk ve vak�flar� mirîye çevirtmesi, aleyhine kamu 
oyu olu�mas�na sebep olmu� ve padi�ah�n ölümünden sonra ç�kan olaylarda  Cem 
yanl�s� olmas�n�n da tesiriyle yeniçeriler taraf�ndan öldürülmü�tür (1481). Ni�ânî 
mahlas�yla �iirleri de bulunan Mehmed Pa�a Risâle fî Tevârîhi’s-selâtîni’l-
Osmâniyye ve Risâle fî Târîh-i Sultan Mehemmed ibn Sultân Murâd Hân min-Âl-i 
Osman adl� Arapça eserleriyle  Osmanl� Devleti’nin müstakil ilk tarihini meydana 
getirmi�tir. Bunlardan birinci risale II. Mehmed’e kadar gelen bir Osmanl� tarihi 
olup, ikincisi bu padi�ah devri olaylar�n� ihtiva eder. Esas� Tarihî Takvimler’den 
birine dayanan; Ahmedî’nin ve �ükrullah’�n eserlerinin de kaynak olarak kullan�l-
d��� esere müellifi taraf�ndan tarih dü�ürmeleri ve kafiyeli cümleler eklenmi�tir. 
Daha sonra Edirneli Rûhî ve �bn Kemal taraf�ndan kaynak olarak kullan�lan 
Tevârîhü’s-selâtîni’l-Osmaniyye önce Mükrimin Halil Yinanç5, sonra da �brahim 
Hakk� Konyal� taraf�ndan Osmanl� Sultanlar� Tarihi ad�yla Türkçe’ye çevrilmi� ve 
yay�mlanm��t�r6. 

3- Mensur vekayinâme türünün ilk örne�i say�labilecek eseri Tursun (veya 
Dursun) Bey kaleme alm��t�r. Hayat� hakk�nda bilinenler hemen sadece kendi ese-
rine dayanan müellif, muhtemelen 1426’da do�mu� ve iyi bir e�itim alm��t�r. Fe-
tihten sonra �stanbul’daki emlâkin say�m� ve vergi yazma i�i kendisine verilmi�tir. 
Bu görevi ba�ar�yla ifadan sonra padi�ah�n yak�nlar�ndan biri olan Tursun Bey baz� 
seferlere, özellikle Divân kâtibi olarak bulundu�u Veziriâzam Mahmud Pa�a dö-
neminin bütün seferlerine kat�lm��; II. Bayezid devrinde emeklilik hayat� ya�am�� 
ve 1490’l� y�llarda ölmü�tür. Yazm�� oldu�u Târih-i Ebü’l-feth, ad�ndan anla��ld��� 
üzere esas olarak bu padi�ah�n 1444 y�l�nda ilk cülûsuyla ba�lamakta ve Fatih devri 
olaylar�n� kapsamakta, 1488 y�l�nda Had�m Ali Pa�a’n�n Kilikya seferi ve Memlük 
yenilgisiyle son bulmaktad�r. Önsöz, giri� ve esas metinden olu�an eserin giri� 
k�sm�nda müellif Tarih bilimi hakk�nda görü�ler ileri sürer ve ayr�ca saltanat mües-
sesesinden padi�ahlara gerekli ahlâkî özelliklerden ve reâyâ ile olan münasebetle-
rinden söz eder. Tursun Bey hemen tamam� kendi gözlemlerine dayanan eserinin 
telifini II. Bayezid döneminde tamamlam��t�r. Târih-i Ebü’l-feth kuru bir siyasi 
tarih olmay�p, Fatih devri askerî ve iktisadî olaylar� hakk�nda da bilgiler ihtiva 
eder, hatta  ihtiva etti�i co�rafî malûmat ile, Fatih’in fetih politikas� ve stratejisi 
hakk�nda önemli ipuçlar� da verir. Ba�ta Ne�rî’nin Cihânnümâ’s� olmak üzere, 
birçok yaz�l� ve sözlü kayna�� bulunan eserin en büyük özelli�i müellifinin göz-
lemlerine dayanmas�d�r. Dönemin sade dilinin aksine Arapça, Farsça kar���m� a��r 
bir dille telif edilen Târih-i Ebü’l-feth yar� manzum tarzda yaz�lm�� süslü nesrin ilk 
örne�idir. Müellifin kendisine örnek olarak �ran tarih yaz�c�l���n� esas ald��� söyle-
nebilir7. Târih-i Ebü’l-feth, Târih-i Osmanî Encümeni Mecmuas�’n�n ilavesi olarak 
1330’da (1914) yay�mlanm��; daha sonra Mertol Tulum taraf�ndan 1977’de Türki-
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ye’de; Halil �nalc�k ve Rhoads Murphy taraf�ndan ise �ngilizce özetiyle birlikte 
ertesi y�l Amerika’da ne�redilmi�tir8.  

4- Fatih dönemi tarihçili�i için önemli bir ba�ka geli�me, yar� resmî nitelik-
te saray tarihçili�i olan �ehnâmecili�in ba�lamas�d�r. Asl�nda daha önceki �slâmî 
Türk devletlerinde örnekleri bulunan gazânâme veya gazavatnâme türünün de-
vam� say�labilecek bu eserlerin ilkinin Ahmedî’nin Dâstân’� oldu�u da söylenebi-
lir. �stanbul’un fethinden sonra Osmanl� payitaht�na gelen birçok Acem �airi, sulta-
n�n ilgisini çekmek için büyük bir yar�� içine girmi�ler ve bu türde manzum eserler 
yazm��lard�r. O dönemde devletten maa� alan 30 kadar �airin varl��� bilinmektedir. 
�ran �ehnâmecili�inin tesirinde, esas olarak devrin padi�ah�n� süslü bir dille övmeyi 
amaçlayan bu �airler, dolay�s�yla Osmanl� hanedan� için orijinal kaynaklar da mey-
dana getirmi�lerdir.  

4.1- Kâ�ifî’nin 1456 y�l� civar�nda kaleme ald��� Fatih’in gazalar�n� öven 
Farsça Gazânâme-i Rum’u bunlardan birisidir. 

4.2- �ehnâmenüvîslerden Muâlî’nin Farsça manzum Hünkârnâme’si gü-
nümüze ula��rken, Hamîdî ve �ehdî’nin eserleri kay�pt�r. Muâlî’nin as�l ad� Seyyid 
Mîr Ali b. Muzaffer’dir. Bilinen yegâne nüshas� Topkap� Saray� Müzesi Kütüpha-
nesi, Hazine, nr. 1417’de bulunan Hünkârnâme, 183 varaktan ibaret olup, üzerinde 
Fatih’in tezhipli mührünü ta��maktad�r. Padi�ah�n lutuf ve ihsanlar�na mazhar ol-
mak amac�yla yaz�lan eserin telifi muhtemelen 1475’te tamamlanm��t�r. 
Firdevsî’nin �ehnâme’sinden etkilenilerek yaz�lan eserin fazla edebî bir de�eri 
yoktur.  Eserde her olaydan söz edilmemekte ve hadiseler biraz kar���k olarak ele 
al�nmaktad�r. Abartmal� �ran tarihçili�inin Osmanl�’daki ilk örneklerinden olan 
Hünkârnâme’nin kaynak de�eri az olmakla birlikte, müellifinin bir süre bulundu�u  
Akkoyunlu tarihi ve Osmanl�-Akkoyunlu ili�kileri hakk�nda verdi�i bilgiler ilktir 
ve k�ymetlidir9. 

4.3- Bir süre Saray’da bulundu�u anla��lan ve Fatih’in baz� seferlerine kat�-
lan K�vâmî’nin, Fatih’in gazâlar�na dair Fetihnâme-i Sultan Mehmed’i de ayn� 
türde eserdir. 28 bölümden olu�an ve son üç bölümü II. Bayezid devrinin ilk y�lla-
r�na ayr�lan eserin tarih kayna�� olarak önemi tart��ma konusudur. Naz�m k�s�mlar� 
nesre göre daha edebî olan Fetihnâme, Tursun Bey’e kaynakl�k etmi�tir. Bilinen 
tek nüshas� Berlin Devlet Kütüphânesi’nde bulunan eserin t�pk�bas�m� yap�lm��-
t�r10. Gazânâme tarz�nda eser yazma gelene�i daha sonraki dönemlerde devam 
etmi�tir. II. Bayezid devrinde 10, Yavuz zaman�nda ise bir y�l kadar ni�anc�l�k 
yapan Tâcizâde Cafer Çelebi’nin (ö. 1515) Mahrûsa-i �stanbul Fetihnâmesi ise bu 
büyük olay�n do�rudan tarihçesidir. Fatih’in ölümünden sonra yaz�lan bu eser Tâ-
rih-i Osmanî Encümeni Mecmuas�’n�n ilavesi olarak 1331 (1915) y�l�nda yay�m-
lanm��t�r11.  

4.4- Hayat� hakk�nda bilgimiz bulunmayan, eserinde unvan� Kâtib-i �er` 
diye geçen Mehmed b. Hac� Halil el-Konevî’nin Fatih’in emriyle kaleme ald��� 
Târih-i Âl-i Osman adl� eseri de ayn� kategoride mütalaa edilebilir. Müellif eserin-
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de Konya’daki mimarî eserlerden, eski takvimlerden ve k�saca Selçuklular’dan 
bahsettikten sonra, Fatih devrine kadar Osmanl� tarihi ve özellikle Sultan Mehmed 
dönemi üzerinde durur. II. Bayezid döneminde tamamlanan eserin günümüze ula-
�an iki yazmas� Paris Milli ve Kayseri Ra�id Efendi kütüphanelerindedir12. 

5- Ebülhayr Rûmî’nin Saltuknâme’si monografik menâk�bnâme gelene�i-
nin XV. yüzy�ldaki güzel bir örne�idir. Babas� Fatih Sultan Mehmed’in 1473’te 
Uzun Hasan üzerine sefere ç�karken Edirne muhaf�zl���nda b�rak�lan Cem Sul-
tan’�n emri üzerine Ebülhayr Rûmî taraf�ndan Rumeli’ni Türkle�mesinde büyük 
rolü bulunan Sar� Saltuk’un menk�belerinin toplanmas�ndan olu�an eserde XIII. 
as�r alp erenlerinden Sar� Saltuk’un efsanevî hayat�, sade ve destanî bir üslûpla ele 
al�nm��t�r13. 

Fatih döneminin baz� �air ve edipleri de padi�ahla birlikte seferlere kat�l-
m��lar, muhasara ve fetihlere �ahit olmu�lar, bunlar� kaleme ald�klar� divanlar�nda 
tasvir etmi�lerdir. �ran kökenli Acem Hamidî, Kabulî ve Veliyüddino�lu Ahmed 
Pa�a’n�n divânlar� dönemin siyasî ve sosyal durumu hakk�nda orijinal bilgiler ve-
ren manzum eserlerdir.  

6- 1453’te do�an Uzun Firdevsî Süleymannâme-i Kebîr adl� eserini telife 
Fatih ad�na ba�lam��, fakat II. Bayezid döneminde bitirmi�tir. Asl�nda Süleyman 
Peygamber’e dair olan eserde, tarih, ahlâk, felsefe, nücum ilmi gibi konulara da yer 
verilmi�, böylece Süleymannâme ansiklopedik bir mahiyet kazanm��t�r14. 

 

7- Kanunnâme-i Âl-i Osman 

XV. yüzy�lda yaz�lm�� devlet te�kilat� ve protokol kurallar�yla ilgili tek e-
ser, bu alandaki eserlerin ilki ve en önemlisi olan Kanunnâme-i Âl-i Osman’d�r. 
Cengiz Yasas� ve Tüzükât-� Timur gelene�inin bir devam� niteli�inde olan Kanun-
nâme, Fatih devrinin (1451-1481) sonlar�nda Karamanî Mehmed Pa�a’n�n sadra-
zaml��� zaman�nda  dönemin ni�anc�s� Leyszâde Mehmed Çelebi taraf�ndan bizzat 
padi�ah�n a�z�ndan Hatt-� Hümâyun �eklinde yaz�lm��t�r. Bu önemli tarih kayna��, 
ba� k�sm�nda Fatih’in de belirtti�i gibi, o zamana kadar yürürlükte olan örfî kanun-
lar�n derlenmesinden olu�mu�; ancak padi�ah taraf�ndan yap�lan ilavelerle tekmile 
çal���lm��t�r. Eser üzerindeki �üpheler Abdülkadir Özcan taraf�ndan izale edilmi� 
ve Bedâyiü’l-vek�yi içinde bulunan daha mutena bir nüshas�yla yap�lan mukayeseli 
ne�ri ayn� ara�t�r�c� taraf�ndan gerçekle�tirilmi�tir15. Fatih ayr�ca, reâyâ ve ceza 
kanunnâmesi, tapu-tahrir kanunnâmesi, ihtisab kanunnâmesi, gümrük kanunnâmesi 
ile darphâne kanunnâmesi de haz�rlatm��t�r16. 

8- �slâmî edebiyatta Câhiz ve özellikle Kalka�endî ile geli�en mecmua ge-
lene�i Osmanl�lar’da da güzel ürünler vermi�tir. Daha XV. yüzy�lda ba�layan resmî 
belge, mektup, muahedenâme, kanunnâme ve protokol metinlerinin bir araya top-
lanmas�yla olu�an mecmualar�n önemli bir dal� da mün�eât mecmualar�d�r.  
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9- Mün�eât mecmualar� resmî ve önemli gayr� resmî mektup ve yaz��ma-
lar ile elkap örneklerinin bir araya getirildi�i eserlerdir. Bu türün Osmanl�lar’da ilki 
say�labilecek eser  Fatih döneminden kalmad�r. Bu padi�ah�n baz� hükümdarlara 
gönderdi�i mektuplar�n� ve �ehzadeleri ile haberle�melerini; �ehzadelerin annele-
riyle olan yaz��malar�n�; Fatih’in muhtelif seferlere dair fetihnâmelerini; Uzun 
Hasan’dan gelen mektuplar�; baz� devlet erkân�n�n mektuplar�n� ve haberle�meleri-
ni; Fatih’in baz� fermanlar�n� ihtiva eden bu Farsça – Türkçe mecmua Viyana Millî 
Kütüphânesi’ndeki yegâne nüshas�na dayan�larak �stanbul’da  yay�mlanm��t�r17. 

 

3. Sonuç 

Sonuç olarak, tarih yaz�c�l���nda Fatih devri için ilkler dönemi diyebiliriz. 
Gerçekten genel dünya tarihi, kurulu�tan ba�layan umumî Osmanl� tarihi, bir dö-
nemin veya münferit bir hadisenin tarihini ele alan vekayinâme ve monografiler ile, 
devlet yap�s� ve protokol kurallar�n�n bir arada topland���, daha sonra inki�af ede-
cek olan mün�eât mecmualar�n�n ve hatta ansiklopedi türünün ilk örnekleri bu pa-
di�ah devrinde ortaya ç�km��t�r. 
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