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Özet
Osmanl devletinin kuruluundan yaklak yüz yl sonra balayan Fatih devri birçok eyde olduu gibi tarih yazclnda da ilk dönem olarak görülebilir. Önemli tarihi
kaynaklar olan vekayinâme ve monografiler ile, müneât mecmualarnn ve hatta ansiklopedi türünün ilk örnekleri Fatih döneminde ortaya çkmtr.
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1. Giri
Kuruluu XIV. yüzyl balarnda balayan Osmanl Devleti’nin ilk tarihleri
100 küsur yl sonra kaleme alnmtr. Baka bir ifadeyle, bize ulaan ilk tarih olan
Ahmedî’nin Dâstân- Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman’ 1400’lü yllarda yazlmtr.
O da skendernâme’nin sonunda ek olarak...
Âkpaazâde’nin, Orhan Gazi’nin imam Yahi Fakih’e ait olduunu söyledii ve büyük alntlar yapt Menâkb- Âl-i Osman ise günümüze ulamam ilk
tarihlerdendir.
Telif ve tercüme faaliyetlerinde bir uyan devri olan II. Murad döneminin
konumuzla ilgili en önemli eseri, padiahn emriyle Yazcolu Ali’nin baz ilavelerle bn Bîbî’den yapt Târih-i Âl-i Selçuk adl tercümedir. Bu padiah zamannda hazrlanan Târihî Takvimler’in ise tarih literatürümüzde ayr bir yeri vardr.
Bunlarn birkaç günümüze ulamtr. Yine bu hükümdar zamannda balayan
Anonim Tevârîh-i Âl-i Osman yazma gelenei daha sonra da devam etmitir.
2. Fatih Devri Tarih Yazcl
Fatih Sultan Mehmed zamannda özellikle stanbul’un fethinden sonra
Osmanl tarih yazclnda canlanma olmu, ilk müstakil dünya ve Osmanl tarihleri ile vekayinâme ve monografi yazma denemeleri bu dönemde yaplmtr.
1.1-Hlkatten balayan umumî tarihlerin ilki ükrullah’n Behcetü’ttevârîh’idir. 1380’li yllarda irvan’da dünyaya gelen, 22 yanda Osmanl hizmetine giren ve II. Murad tarafndan çeitli diplomasi hizmetlerinde istihdam edilen
ükrullah (ö. 1464’ten sonra), Fatih devrinde Farsça yazd genel tarihini Veziriâzam Mahmud Paa’ya sunmutur. Müellif, ilk sekiz bölüm içerisinde Âdem’in
yaratlndan itibaren bir slâm tarihi kaleme alm, daha sonra baz Yunan filozoflar ile baz din büyüklerinden söz etmi, ardndan ran ahlar, gayr müslim hü-
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kümdarlar, Emevî, Abbasî ve Alevî hanedanlar ile Selçuklular hakknda bilgiler
vermitir. Eserin on üçüncü bölümü Osmanllar’a ayrlmtr. Bata Ahmedî’nin
skendernâme’si ile mahiyeti bilinmeyen Sahîhü’t-tevârîh olmak üzere, birçok
kaynaa bavurularak yazlan Behcetü’t-tevârîh, XVI. yüzyl tarihçilerinden Zaîm
Mîr Mehmed’in Câmiü’t-tevârîh’inin balca kayna olmutur. stanbul’da ve yurt
dnda birçok yazma nüshas bulunan Behcetü’t-tevârîh 937 (1530-1531) ylnda
Mustafa Fârsî tarafndan Mahbûbu kulûbi’l-ârifîn adyla Türkçe’ye çevrilmitir.
Eserin Osmanllar’a dair son bölümü önce Théodor Seif tarafndan Farsça metin ve
Almanca tercümesiyle 1925 ylnda Viyana’da yaymlanm1; daha sonra da Nihal
Atsz tarafndan iki defa stanbul’da neredilmitir2. ükrullah- irvanî, II.
Murad’n emriyle musikîye dair eserler de yazmtr.
1.2-Enverî’nin Düsturnâme’si de yine Fatih devrinde yazlm bir dier
genel tarihtir. Ancak bir dünya tarihi olmaktan ziyade, Asya devletleri üzerinde
younlar. Hayat hakknda bilgi bulunmayan müellifin, Enverî mahlas olmaldr.
Eserinden, iyi bir tahsil gördüü anlalan Enverî önce Fatih adna Teferrücnâme
adnda bir tarih kitab yazm, fakat bu eser günümüze ulamamtr. Babinger’e
göre, imam sfatyla II. Mehmed’in seferlerine katlm, hatta Midilli’nin fethini
müteakip ilk ezan o okumutur. Düsturnâme’yi ise hâmisi Mahmud Paa adna
kaleme alm ve 1465’te bu veziriâzama sunmutur. Düsturnâme’nin en belirgin
özellii, yardan fazla ksmnn Aydnoullar Beylii’ne, özellikle Umur Bey’in
gaza ve fetihlerine ayrlm olmasdr. Manzum mesnevî tarznda yazlan eserde 17
bab ve 3730 beyit içinde peygamberlerden; Pidanîler, Keyanîler, Ekânîler ve
Sasanîler’den; Hazreti Peygamber, Dört Halife devri, Emevî, Abbasî, Saffarîler ve
Sâmânîler’den; Gazneliler, Deylemîler, smailîler’den; Selçuklu, Salgurlu,
Harezmah ve Moollar’dan söz edilir. 18. bâb Aydnoullar’na ayrlmtr. Eserin
hacimli bir ksmn oluturan bu bölümde özellikle Gazi Umur Bey’in gazâlar
üzerinde durulmutur. 19-22. bölümler aras Osmanl tarihine ayrlm; bunun da
19 ve 20. ksmlar Fatih devrinin 1454’e kadarki siyasî ve askerî olaylarna; 21 ve
22. ksmlar ise Mahmud Paa’nn katld seferler ile bu veziriâzamn medhine
tahsis edilmitir.
Düsturnâme’nin tasrih edilen tek kayna Beyzavî’nin (ö. 1286) Nizâmü’ttevârîh’i olup, Selçuklular ksm için müellif baz slâm tarihçileri ile Bizansl tarihçilerin eserlerinden faydalanmtr. Osmanl dönemi için ise, bata Ahmedî’nin
Dâstân’ ile Tarihî Takvimler’den birini kullanm olmaldr. Günümüze iki yazmas ulaan Düsturnâme’nin Selçuklu, Harizmah, Moollar, Aydnoullar ve
Osmanllar’a dair bölümleri önce Mükrimin Halil Yinanç tarafndan 1928’de (inceleme ksm 1930’da); Franszca tercümesiyle birlikte Paris’te neri ise I. Mélikoff
tarafndan 1954’te gerçekletirilmitir3. Eser N. Öztürk tarafndan 2003 ylnda
yeniden yaymlanmtr.
2.1- kurulutan balayan ilk umumî tarih de Fatih döneminde yazlmtr.
Veziriâzam tarihçilerin de ilki olan Karamanî Mehmed Paa’nn eserinin ad
Tevârîhü’s-selâtîni’l-Osmâniyye’dir. Bu padiahn son sadrazam olan Mehmed
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Paa, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî neslinden olup ilmiyeden yetimi, bir süre müderrislik yapm, Mahmud Paa’nn sevkiyle ve nesir yazdaki ustalyla niancla getirilmi ve uzun yllar bu görevde bulunduktan sonra 1478’de veziriâzamla
yükseltilmitir4. Zamannda Fatih’in ünlü Kanunnâme-i Âl-i Osman’nn düzenletildii Mehmed Paa’nn, baz mülk ve vakflar mirîye çevirtmesi, aleyhine kamu
oyu olumasna sebep olmu ve padiahn ölümünden sonra çkan olaylarda Cem
yanls olmasnn da tesiriyle yeniçeriler tarafndan öldürülmütür (1481). Niânî
mahlasyla iirleri de bulunan Mehmed Paa Risâle fî Tevârîhi’s-selâtîni’lOsmâniyye 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
getirmitir. Bunlardan birinci risale II. Mehmed’e kadar gelen bir Osmanl tarihi
olup, ikincisi bu padiah devri olaylarn ihtiva eder. Esas Tarihî Takvimler’den
birine dayanan; Ahmedî’nin ve ükrullah’n eserlerinin de kaynak olarak kullanld esere müellifi tarafndan tarih düürmeleri ve kafiyeli cümleler eklenmitir.
Daha sonra Edirneli Rûhî ve bn Kemal tarafndan kaynak olarak kullanlan
Tevârîhü’s-selâtîni’l-Osmaniyye önce Mükrimin Halil Yinanç5, sonra da brahim
Hakk Konyal tarafndan Osmanl Sultanlar Tarihi adyla Türkçe’ye çevrilmi ve
yaymlanmtr6.
3- Mensur vekayinâme türünün ilk örnei saylabilecek eseri Tursun (veya
Dursun) Bey kaleme almtr. Hayat hakknda bilinenler hemen sadece kendi eserine dayanan müellif, muhtemelen 1426’da domu ve iyi bir eitim almtr. Fetihten sonra stanbul’daki emlâkin saym ve vergi yazma ii kendisine verilmitir.
Bu görevi baaryla ifadan sonra padiahn yaknlarndan biri olan Tursun Bey baz
seferlere, özellikle Divân kâtibi olarak bulunduu Veziriâzam Mahmud Paa döneminin bütün seferlerine katlm; II. Bayezid devrinde emeklilik hayat yaam
ve 1490’l yllarda ölmütür. Yazm olduu Târih-i Ebü’l-feth, adndan anlald
üzere esas olarak bu padiahn 1444 ylnda ilk cülûsuyla balamakta ve Fatih devri
olaylarn kapsamakta, 1488 ylnda Hadm Ali Paa’nn Kilikya seferi ve Memlük
yenilgisiyle son bulmaktadr. Önsöz, giri ve esas metinden oluan eserin giri
ksmnda müellif Tarih bilimi hakknda görüler ileri sürer ve ayrca saltanat müessesesinden padiahlara gerekli ahlâkî özelliklerden ve reâyâ ile olan münasebetlerinden söz eder. Tursun Bey hemen tamam kendi gözlemlerine dayanan eserinin
telifini II. Bayezid döneminde tamamlamtr. Târih-i Ebü’l-feth kuru bir siyasi
tarih olmayp, Fatih devri askerî ve iktisadî olaylar hakknda da bilgiler ihtiva
eder, hatta ihtiva ettii corafî malûmat ile, Fatih’in fetih politikas ve stratejisi
hakknda önemli ipuçlar da verir. Bata Nerî’nin Cihânnümâ’s olmak üzere,
birçok yazl ve sözlü kayna bulunan eserin en büyük özellii müellifinin gözlemlerine dayanmasdr. Dönemin sade dilinin aksine Arapça, Farsça karm ar
bir dille telif edilen Târih-i Ebü’l-feth yar manzum tarzda yazlm süslü nesrin ilk
örneidir. Müellifin kendisine örnek olarak ran tarih yazcln esas ald söylenebilir7. Târih-i Ebü’l-feth, Târih-i Osmanî Encümeni Mecmuas’nn ilavesi olarak
1330’da (1914) yaymlanm; daha sonra Mertol Tulum tarafndan 1977’de Türki57
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ye’de; Halil nalck ve Rhoads Murphy tarafndan ise ngilizce özetiyle birlikte
ertesi yl Amerika’da neredilmitir8.
4- Fatih dönemi tarihçilii için önemli bir baka gelime, yar resmî nitelikte saray tarihçilii olan ehnâmeciliin balamasdr. Aslnda daha önceki slâmî
Türk devletlerinde örnekleri bulunan gazânâme veya gazavatnâme türünün devam saylabilecek bu eserlerin ilkinin Ahmedî’nin Dâstân’ olduu da söylenebilir. stanbul’un fethinden sonra Osmanl payitahtna gelen birçok Acem airi, sultann ilgisini çekmek için büyük bir yar içine girmiler ve bu türde manzum eserler
yazmlardr. O dönemde devletten maa alan 30 kadar airin varl bilinmektedir.
ran ehnâmeciliinin tesirinde, esas olarak devrin padiahn süslü bir dille övmeyi
amaçlayan bu airler, dolaysyla Osmanl hanedan için orijinal kaynaklar da meydana getirmilerdir.
4.1- Kâifî’nin 1456 yl civarnda kaleme ald Fatih’in gazalarn öven
Farsça Gazânâme-i Rum’u bunlardan birisidir.
4.2- ehnâmenüvîslerden Muâlî’nin Farsça manzum Hünkârnâme’si günümüze ularken, Hamîdî ve ehdî’nin eserleri kayptr. Muâlî’nin asl ad Seyyid
Mîr Ali b. Muzaffer’dir. Bilinen yegâne nüshas Topkap Saray Müzesi Kütüphanesi, Hazine, nr. 1417’de bulunan Hünkârnâme, 183 varaktan ibaret olup, üzerinde
Fatih’in tezhipli mührünü tamaktadr. Padiahn lutuf ve ihsanlarna mazhar olmak amacyla yazlan eserin telifi muhtemelen 1475’te tamamlanmtr.
Firdevsî’nin ehnâme’sinden etkilenilerek yazlan eserin fazla edebî bir deeri
yoktur. Eserde her olaydan söz edilmemekte ve hadiseler biraz kark olarak ele
alnmaktadr. Abartmal ran tarihçiliinin Osmanl’daki ilk örneklerinden olan
Hünkârnâme’nin kaynak deeri az olmakla birlikte, müellifinin bir süre bulunduu
Akkoyunlu tarihi ve Osmanl-Akkoyunlu ilikileri hakknda verdii bilgiler ilktir
ve kymetlidir9.
4.3- Bir süre Saray’da bulunduu anlalan ve Fatih’in baz seferlerine katlan Kvâmî’nin, Fatih’in gazâlarna dair Fetihnâme-i Sultan Mehmed’i de ayn
türde eserdir. 28 bölümden oluan ve son üç bölümü II. Bayezid devrinin ilk yllarna ayrlan eserin tarih kayna olarak önemi tartma konusudur. Nazm ksmlar
nesre göre daha edebî olan Fetihnâme, Tursun Bey’e kaynaklk etmitir. Bilinen
tek nüshas Berlin Devlet Kütüphânesi’nde bulunan eserin tpkbasm yaplmtr10. Gazânâme tarznda eser yazma gelenei daha sonraki dönemlerde devam
etmitir. II. Bayezid devrinde 10, Yavuz zamannda ise bir yl kadar nianclk
yapan Tâcizâde Cafer Çelebi’nin (ö. 1515) Mahrûsa-i stanbul Fetihnâmesi ise bu
büyük olayn dorudan tarihçesidir. Fatih’in ölümünden sonra yazlan bu eser Târih-i Osmanî Encümeni Mecmuas’nn ilavesi olarak 1331 (1915) ylnda yaymlanmtr11.
4.4- Hayat hakknda 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 eserin58
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de Konya’daki mimarî eserlerden, eski takvimlerden ve ksaca Selçuklular’dan
bahsettikten sonra, Fatih devrine kadar Osmanl tarihi ve özellikle Sultan Mehmed
dönemi üzerinde durur. II. Bayezid döneminde tamamlanan eserin günümüze ulaan iki yazmas Paris Milli ve Kayseri Raid Efendi kütüphanelerindedir12.
5- Ebülhayr Rûmî’nin Saltuknâme’si monografik menâkbnâme geleneinin XV. yüzyldaki güzel bir örneidir. Babas Fatih Sultan Mehmed’in 1473’te
Uzun Hasan üzerine sefere çkarken Edirne muhafzlnda braklan Cem Sultan’n emri üzerine Ebülhayr Rûmî tarafndan Rumeli’ni Türklemesinde büyük
rolü bulunan Sar Saltuk’un menkbelerinin toplanmasndan oluan eserde XIII.
asr alp erenlerinden Sar Saltuk’un efsanevî hayat, sade ve destanî bir üslûpla ele
alnmtr13.
Fatih döneminin baz air ve edipleri de padiahla birlikte seferlere katlmlar, muhasara ve fetihlere ahit olmular, bunlar kaleme aldklar divanlarnda
tasvir etmilerdir. ran kökenli Acem Hamidî, Kabulî ve Veliyüddinolu Ahmed
Paa’nn divânlar dönemin siyasî ve sosyal durumu hakknda orijinal bilgiler veren manzum eserlerdir.
6- 1453’te doan Uzun Firdevsî Süleymannâme-i Kebîr adl eserini telife
Fatih adna balam, fakat II. Bayezid döneminde bitirmitir. Aslnda Süleyman
Peygamber’e dair olan eserde, tarih, ahlâk, felsefe, nücum ilmi gibi konulara da yer
verilmi, böylece Süleymannâme ansiklopedik bir mahiyet kazanmtr14.
7- Kanunnâme-i Âl-i Osman
XV. yüzylda yazlm devlet tekilat ve protokol kurallaryla ilgili tek eser, bu alandaki eserlerin ilki ve en önemlisi olan Kanunnâme-i Âl-i Osman’dr.
Cengiz Yasas ve Tüzükât- Timur geleneinin bir devam niteliinde olan Kanunnâme, Fatih devrinin (1451-1481) sonlarnda Karamanî Mehmed Paa’nn sadrazaml zamannda dönemin niancs Leyszâde Mehmed Çelebi tarafndan bizzat
padiahn azndan Hatt- Hümâyun eklinde yazlmtr. Bu önemli tarih kayna,
ba ksmnda Fatih’in de belirttii gibi, o zamana kadar yürürlükte olan örfî kanunlarn derlenmesinden olumu; ancak padiah tarafndan yaplan ilavelerle tekmile
çallmtr. Eser üzerindeki üpheler Abdülkadir Özcan tarafndan izale edilmi
ve Bedâyiü’l-vekyi içinde bulunan daha mutena bir nüshasyla yaplan mukayeseli
neri ayn aratrc tarafndan gerçekletirilmitir15. Fatih ayrca, reâyâ ve ceza
kanunnâmesi, tapu-tahrir kanunnâmesi, ihtisab kanunnâmesi, gümrük kanunnâmesi
ile darphâne kanunnâmesi de hazrlatmtr16.
8- slâmî edebiyatta Câhiz ve özellikle Kalkaendî ile gelien mecmua gelenei Osmanllar’da da güzel ürünler vermitir. Daha XV. yüzylda balayan resmî
belge, mektup, muahedenâme, kanunnâme ve protokol metinlerinin bir araya toplanmasyla oluan mecmualarn önemli bir dal da müneât mecmualardr.
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9- Müneât mecmualar resmî ve önemli gayr resmî mektup ve yazmalar ile elkap örneklerinin bir araya getirildii eserlerdir. Bu türün Osmanllar’da ilki
saylabilecek eser Fatih döneminden kalmadr. Bu padiahn baz hükümdarlara
gönderdii mektuplarn ve ehzadeleri ile haberlemelerini; ehzadelerin anneleriyle olan yazmalarn; Fatih’in muhtelif seferlere dair fetihnâmelerini; Uzun
Hasan’dan gelen mektuplar; baz devlet erkânnn mektuplarn ve haberlemelerini; Fatih’in baz fermanlarn ihtiva eden bu Farsça – Türkçe mecmua Viyana Millî
Kütüphânesi’ndeki yegâne nüshasna dayanlarak stanbul’da yaymlanmtr17.
3. Sonuç
Sonuç olarak, tarih yazclnda Fatih devri için ilkler dönemi diyebiliriz.
Gerçekten genel dünya tarihi, kurulutan balayan umumî Osmanl tarihi, bir dönemin veya münferit bir hadisenin tarihini ele alan vekayinâme ve monografiler ile,
devlet yaps ve protokol kurallarnn bir arada topland, daha sonra inkiaf edecek olan müneât mecmualarnn ve hatta ansiklopedi türünün ilk örnekleri bu padiah devrinde ortaya çkmtr.
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