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Özet
Tarihin iyi bir ekilde ara tırılması, pek çok konunun açıklı a
kavu ması, bugün güncelli ini koruyan konuların daha iyi bir ekilde
açıklanabilmesi, ancak tarihin kaynaklarına inmekle mümkündür. Türk
tarihi ise zengin kaynaklara sahiptir. slamiyet öncesi döneme ait Türklerin
müzelik malzeme türünde bol miktarda kaynaklarına ula ılmı tır. Zamanla
yazılı kaynaklar da artmı tır. Osmanlılar döneminde ise zengin kaynak
türlerine geçilmi tir. Özellikle ar ivlerin kataloglanması Türk tarihi
ara tırmalarına önemli kolaylıklar getirmi tir.
Anahtar Kelimeler: Türk tarihi, kaynak, ar iv, tarihçi, telif.
Abstract
Researching history beter, unraveling many components,
explaining the events which still have been had their popularities may just
be possible by studying the sources of history. As for Turkish history has
abundant researches. The museum materrals which belong to pre-Islamic
period, supply us fertile researches, too. In time, the registered research
became much more than past. There are more fertile researches which
belong to the period of Otoman Empire. Especially cataloguing the archives
have supplied to study Turkish history easily.
Key Word: Turkish history, research, archive, historian,
compilation.
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Kaynak olmadan tarih yazmak mümkün de ildir. Kaynakta ise gerçek
kaynaklar aranır. Gerçek kayna a dayanmayan bir tarih ara tırması, ya safsata, ya
masal, ya ideolojik veya demagojiktir. Gerçek kaynaklar ise, devrinde yazılmı
kitaplar, hatıralar, seyahatnameler, müzelik malzemeler veya tarihe miras bırakmak
amacı ile yazılmamı belge ve defterlerdir.
Türk tarihinin de günümüze yakla tıkça zengin kaynaklara dayalı oldu u
görülür. Ancak eski dönemlere ait müzelik malzemeler bol miktarda varsa da,
yazılı yerli kaynaklar azdır. Her ne kadar müzelik malzemeler ana kaynak olması
nedeniyle, de i meyen, ahsi etkilere u ramayan, geçmi hayatın bakiyeleridir.
Fakat bu tür Türk tarihinin önemli kaynaklarının incelenmesi, ara tırılması,
bulunması, okunması, de erlendirilmesi çabalarında Türk ara tırıcıları görmek pek
mümkün de ildir. Yine bu konuda da özellikle Batılı bilim adamlarının,
Türkologlarının, oryantalistlerinin,
arkiyatçılarının, filologlarının katkıları
büyüktür.
I. slamiyet Öncesi Orta-Asya Türk Tarihinin Kaynakları
Eski dönem Türk tarihinin üphesiz kaynaklarının en önemlileri müzelik
malzemelerdir. Özellikle çe itli Türkologların yüzlerce mezar veya ören
yerlerinde yaptıkları kazılar sonucunda yüzlerce eser ortaya çıkarılmı tır. Çe itli
silahlar, giyecek e yaları, at ko umları, ziraatla ilgili aletler, süs e yaları, ziynetler,
tapınaklar, ehir kalıntıları, kaleler gibi önemli kalıntılar bulunmu tur.
Mumyalanmı ve donmu insan cesetleri çıkarılmı tır. Bu cesetlerden bazılarında
dö meler, bazılarında ba ve vücut içindeki iç organların çıkarılmasından sonra
dikildi ini gösteren diki yerleri bulunmaktadır. Bulunan kale ve ehir
kalıntılarından Türklerde yerle ik hayatın da yaygınla tı ını görmek mümkün
olmaktadır.
Eyer ka ları, kayalar, seramikler vs. üzerine çizilmi resimlerden de eski
Türklerin hayat artları hakkında bilgi edinilmektedir. Bu resimlerde avcılık ön
plandadır. Ayrıca bugün Orta-Asya’da yok olan, o gün için ya ayan hayvan
türlerini de görmek mümkündür. Bu resimlerde ve bulunan di er müzelik
malzemelerde Türk kıyafetleri görülmektedir. Bu kıyafetler tamamen sava çıların
kolayca hareketini sa layan giysilerdir. Yani pantolon, ceket, yelek, çizme gibi.
Özellikle bulunan Türk mezarlarında hayvan cesetleri vardır. Ölü ile
gömülen bu hayvanlar Göktürklerde ve Hunlarda at iken, Kırgızlarda koyundur.
Yine bulunan kanallar, Türklerde ziraatın da geli ti ini gösteren
kaynaklardır. Bazı kanallar tamamen geometrik bilgiler içinde in a edilmi tir.
Orta-Asya Türk tarihinin yerli yazılı kaynakları çok geç ba lamı tır. lk
yerli yazılı kaynak olarak Orhun Yazıtları görülmektedir. Bu yazıtların ilki 732
yılında yazdırılan ve dikilen Kültekin Yazıtı’dır. 734’de Bilge Ka an Yazıtı, daha
sonra da Tonyukuk Yazıtı dikilmi tir. Bu yazıtlarda ilk kez Türk tarihi
anlatılmaktadır. Ancak yazıtların dünya kamuoyuna tanıtılması, okunması ve

Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal Of International Social Research
Volume 1/3 Spring 2008

473

Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI

yayınlanması daha sonraları, ancak XIX. Yüzyılda mümkün olmu tur. Bu
yazıtlarda ilk Türk yazısı olan Göktürk alfabesi kullanılmı tır 1.
Gerek Orhun yazıtları bulununcaya kadar, gerekse daha sonraki dönemler
için Orta-Asya Türk tarihi ile ilgili en önemli dı yazılı kaynaklar Çin kayıtlarıdır.
Çinli seyyahlar ile Çinli tarih yazıcılarının eserleri Türk tarihinin pek çok yönlerini
açıklamaktadır. Ayrıca devletin tutturdu u resmi hanedanlık kayıtları da çok
önemlidir. Bu kayıtlar M.Ö. 206 ile 1644 yılları arasındaki geni bir tarihi dönemi
içine alır. Bu hanedanlık tarihi 235 ciltten olu maktadır. Kayıtlardan yola çıkarak
Çin sinologu W. Eberhard, Türklerle ilgili pek çok kısmı yayınlamı tır 2.
Orta-Asya Türk tarihi ile ilgili en önemli kaynaklardan biri de Türk
destanlarıdır. Bu destanlar sözlü olup, daha sonra yazıya geçirilmi tir. En
önemlileri O uz Ka an Destanı, Ergenekon Destanı, Bozkurt Efsanesi, Manas
Destanı, Alp Er Tunga Destanı’dır. Yazıya geçirilemeyen destanlar günümüze
ula amamı tır. Günümüze ula anlarda da önemli de i iklikler olmu veya çok
kısaltılmı tır 3.
II. slamiyet Sonrası Türk Tarihinin Kaynakları
slamiyet sonrası Türk tarihinin yerli kaynaklarında önemli artı lar
görülmektedir. Türkler slamiyete geçince, slam ülkeleri ile temasları artmı ,
ka ıdın da kullanılmaya ba laması ile tarihe ı ık tutacak yayınlar da ço almı tır.
Yani Türklerin Batı’ya, ran’a, Anadolu’ya gelmeleri, onların kültürel bakımdan da
geli melerini sa lamı , ehir hayatının yaygınla ması ile bilimsel çalı malar gözle
görülür derecede artmı tır.
A.Karahanlılar
Bu dönemde ilk önemli yayınları Karahanlılar devrinde görmekteyiz.
Bunlardan ilki Yusuf Has Hacip tarafından 1070 yılında telif edilen KutadguBilig’dir. Bu eserde bir devletin nasıl yönetilmesi gerekti i, iyi bir idarenin
özellikler, adalet, e itim, ticaret, vergiler gibi konular, yol gösterici bir tarzda dile
getirilmektedir. Bu eserin üç nüshası olup, Re it Rahmeti Arat, bu üç nüshanın
tıpkı basımı, Türkçesi ve tercümesini 3 cilt halinde yayınlamı tır 4.
Karahanlı dönemine ait ikinci eser Divân-ı Lugati’t-Türk’tür. Do u
Karahanlı ehzadelerinden Ka garlı Mahmud tarafından 1074 yılında telif
edilmi tir. Bu eser bir Türk dili ansiklopedisidir. Türkçe kelimeler verimli, sonra
Arapça’sı yazılmı , sonra da geni bir açıklaması yapılmı tır. Eserin yazılı amacı,
Araplara ve di er milletlere Türkçe’yi ö retmek ve Türkçe’nin güzelli ini
1
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tanıtmaktır. Tek nüshası olan bu eser de, Besim Atalay tarafından 4 cilt halinde
Türkçe’ye çevrilerek yayınlanmı tır 5.
Ayrıca Karahanlılar döneminde yazılmı bazı tarihi eserler daha günümüze
ula mı tır. Hoca Ahmed Yesevî ise, Hikmet adı verilen ilahi türündeki iirlerle
Türk göçebelerine slamiyeti sevdirmek ve ısındırmak istemi tir. Onun ö retileri ve
etkileri daha sonraları Hacı Bekta Veli, Mevlana ve Yunus Emre’de devam
etmi tir.
B.Uygurlar
Orta-Asya’da önemli bir devlet kuran Türk grubu da Uygurlardır. Özellikle
Do u Türkistan’a geldikten sonra çe itli adlarla devletler kuran Uygurlar, bu
dönemlerinde uygarlıkta çok ilerlemi lerdir. ehirle me büyük oranda artmı ,
ticaret, ziraat, sanat, kültür ve medeniyette zirveye çıkmı lardır. Ancak bu
dönemde eski dinlerini terk ederek Buda ve Mani dinine girmi ler, XIII.
Yüzyıllarda da Müslümanlı ı kabul etmi lerdir.
Özellikle mabetlerde kurulan kütüphanelerden çok sayıda eser günümüze
ula mı tır. Buldukları Uygur alfabesi ile yazılarını yazmı lardır. Çinlilerden
ö rendikleri ka ıt yapma sanatını daha da geli tirerek, ipek yerine pamuktan ka ıt
elde etmi lerdir. Kütük baskısı adı ile ilk matbaayı da kullanarak kitaplar
basmı lardır. Ancak bu kitap ve belgelerin ço u dini nitelikli olup, Uygur tarihine
ı ık tutacak yerli bilgilerden uzaktır. Bu nedenle Uygurlar hakkındaki bilgileri de
Çin elçilerinden, Çin seyyahlarından veya Çin hanedan tarihlerinden
ö renmekteyiz.
Uygurlardan günümüze gelen ve Uygurların pek çok yönlerini anlatan tek
yerli kaynaklar hukuk vesikalarıdır. Bu hukuk belgelerinde 12 Hayvanlı Türk
Takvimi’ne göre gün, ay ve yıl, ödemenin ne zaman ve nasıl yapılaca ı, mal satan,
borç veren veya kiraya verenin adı, ne kar ılı ında borç verildi i, kefiller, ahitler
gibi hususlar vardır. Hatta bu belgelerde a ırlık, uzunluk, parasal de er gibi
ölçülerde yazılıdır ki, bu ölçülerin bugün kar ılıkları nedir daha tespit
edilememi tir 6.
C.Gazneliler
Orta-Asya Türk devletlerinden biri olan Gazneliler döneminde de önemli
eserler talif edilmi tir. Bunlardan biri, Gaznelilerin en ünlü hükümdarı Sultan
Mahmud’un deste i ile ran kökenli Firdevsî’nin yazdı ı ehname’dir. Bu eser bir
Gazne tarihi de ildir. Tamamen ran tarihi ile ilgilidir. ran tarihi de destanlara
dayanarak yazılmı tır. Uzmanlara göre, bir milletin tarihi ananelerini toplayan
böyle bir destana dünyada ba ka hiçbir millet sahip de ildir. Firdevsî destanlara
dayalı olarak sadece ran tarihini yazdı ından, Sultan Mahmud tarafından
5
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be enilmemi ve aire istedi i para verilmemi tir. Ancak ran tarihi içinde
Türklerle dü manca veya dostça ili kilerde i lendi inden, bu eser Türk tarihi
açısından da önemli bir kaynaktır 7.
Gazneli Sultan Mahmud devrinin en ünlü bir bilgini de Utbî’dir. Gazneli
Devleti’nin kurucusu Sebüktekin ve o lu Sultan Mahmud ile ça da di er
hükümdarların saltanatlarının anlatıldı ı bir tarih kitabı yazmı tır. Yine Gazneli
Devleti bilginlerinden Abu’l-Reyhan al-Bîrûnî de çe itli sahalarda eserler
yazmı tır. Tarih alanında, eski milletlerin kronolojik tarihlerini anlatan bir eser ile,
Harezm’in ve Gaznelilerin tarihlerini telif etmi tir. Gazneliler döneminde çok
sayıda kültür, dini veya idari yapılar yapılmı sa da, zamanla çe itli nedenlerle bu
eserlerin hemen tamamı yok olmu tur 8.
D.Harzem ahlar
Harzem ahlar döneminde de önemli yapılar yapılmı tır. Ancak bu müzelik
malzemeler zaman içerisinde yok olmu tur.
Tarih alanında ise eser bırakan pek çok bilgin yeti mi tir. Bunlardan en
önemlisi Muhammed Nasavî’dir. Onun Harzem ah hükümdarlarından Alaaddin
Muhammed’in zaferlerini anlatan manzum Farsça bir eseri ile Harzem ahların son
hükümdarı Celaleddin Harzem ah’ın dönemini anlatan Arapça bir eseri
bulunmaktadır.
Di er bir bilgin Ni apurî olup, Arapça bir Harzem ah tarihi yazmı tır.
Abu’l-Hasan Bayhakî ise, Harzem ahların genel tarihini anlatan bir eser telif
etmi olup, Harzem ah tarihi için en önemli bir kaynaktır 9.
E.Selçuklular
Gerek Büyük Selçuklular, gerekse onlardan do an di er Selçuklu devletleri
ve beylikleri devrinde de önemli tarihi eserler meydana getirilmi tir. Bu
kaynakların en önemlilerinden biri müzelik malzemelerdir. Özellikle Anadolu’da
kurulan Selçuklu devleti ile di er beyliklerden pek çok tarihi yapı günümüze
ula mı tır. Günümüze ula an cami, medrese, köprü, kervansaray, saray, kale,
hamam vs. gibi yapılardan, Selçukluların kültür ve medeniyette ne kadar ileri
gittiklerini görmek mümkündür.
Tarih yazıcılı ında da önemli eserler bırakmı lırdar. Bunlardan biri, Büyük
Selçuklu Devleti’nde 30 yıla yakın vezirlik yapan Nizâmü’l-Mülk’ün yazdı ı
Siyâset-Nâme’dir. Selçuklu devlet düzeni ile ilgili bir eserdir. Yusu Has Hacib’in
Kutadgu-Bilig adlı eseri metodunda yazılmı tır. Ayrıca anonim Selçuknâmeler,

7

Yolalıcı, aynı eser, 85-86.
Yolalıcı, aynı eser, 86.
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Urfalı Mathieu ve Süryani Mihael’in eserleri ile ço u günümüze ula mamı çok
sayıda eser bulunmaktadır 10.
F.Osmanlılar
Osmanlı tarih yazıcılı ı esas itibariyle slam tarih yazıcılı ının bir
devamıdır. Ancak 600 yıllık dönemde tarihçili in her türünde büyük geli me
gösterilmi tir. Önceleri ehname, gazavatname, menakıpname türünde ba layan
tarih yazıcılı ı, vekayiname, te kilat, tarihi co rafya, biyografi, seyahatname veya
Tevârih-i Âl-i Osman türünde eserlerle devam etmi tir. Zaman içerisinde dı
yazarların eserlerinden ve ar iv belgelirinden yararlanma, hatta sebep ve sonuçlara
inme gibi yeni tarih metotları uygulanmı tır.
a)XV.-XVII. Yüzyıl Arası Tarih Yazıcılı ı
Osmanlılarda II.Murat devrine kadar tarih yazıcılı ı alanında önemli
eserler yoktur. Sadece bazı menakıpname, ehname ve gazavatname gibi eserler
görülmektedir. II.Murat devrinin ilk ciddi tarih eseri, Yazıcı-zâde Ali tarafından
yazılan Tevârih-i Âl-i Selçuk’tur. Ayrıca bu dönemde slam tarihinin bazı eserleri
Türkçe’ye çevrilmi ve tarihi takvimler hazırlanmı tır.
Fatih devrinde ükrullah, Enveri ve Karamanî Mehmet Pa a’nın
yazdıkları tarih eserleri vardır. Ancak bu eserler tarih yazıcılı ı açısından önemli
eserler de ildir.
Tarih yazıcılı ının altın ça ının ba langıcı II.Bayezit ile ba lar. Bu
dönemin ilk ba arılı örne i A ıkpa azade’nin kaleme aldı ı Tevârîh-i Âl-i
Osman adlı eseridir. Özellikle II.Murat, Fatih ve kısmen II.Bayezit dönemlerindeki
olayları kendi gözlemlerine ve silah arkada larından dinlediklerine dayanarak
kaleme almı tır. 1482 yılına kadar gelen olayları anlatan A ıkpa azade, asker
olarak çe itli sava lara katılmı tır. Bazı nüshaları 1502 yılına kadar anlatılmaktadır
ki, bunları kendinden sonrakiler zeyl etmi lerdir 11.
II.Bayezit devrinin bir di er eseri de Mehmed Ne ri’nin yazdı ı KitâbCihan-nümâ’dır. Aslı bir slam ve dünya tarihidir. Eser 8 kısımdan ibaret olup, ilk
5 kısmı slam ve dünya tarihini kapsamakta ise de, bu 5 kısım günümüze
ula mamı tır. 6. kısım Osmanlı Devleti’nin kurulu undan II.Bayezit’e kadarki
olayları, 7. kısım II.Bayezit ve 8. kısım da Yavuz devri olayları i lenmi tir. Sadece
6. kısım 2 cilt halinde yayınlanmı tır. II.Bayezit ve Yavuz devri için ana kaynaktır.
Ne ri, kendinden sonraki tarih yazarlarına büyük etki yapmı , Osmanlı ilk
dönemleri için önemli bir kaynak bırakmı tır 12.
Fatih ve II.Bayezit devirlerinin en önemli yazarlarından biri de Dursun
Bey’dir. Dursun Bey, Târîh-i Ebu’l-feth Sultan Mehmed adını verdi i bu
10

Yolalıcı, aynı eser, 87-91.
A ıkpa azâde, Â ık Pa ao lu Tarihi, Çev. Atsız, MEB. Y., stanbul 1992, 5-7.
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eserinde, Fatih devri ile 1488 yılına kadar ki II.Bayezit devrini ele almı bir ana
kaynaktır. Osmanlılarda bir hükümdar tarihinin ilk örne idir 13.
Özellikle olgunla ma ça ının ba langıcı sayılan II.Bayezit devrinde daha
geli mi tarih yazıcılı ının örnekleri ba lamı tır. Bu dönemde Osmanlı tarih
yazıcılı ı eser sayısı, çe idi, dil, içerik ve üslup özellikleri ile zirveye çıkmı tır. Bu
dönem II.Bayezit’le ba lamı ve sonraki padi ahların te vikleri ile tarih yazıcılı ı
geli mi tir.
Olgunla ma döneminin ilk önemli eserlerinden biri dris-i Bitlisî’nin
yazdı ı He t-Behi t adlı eseridir. Bu eser Osmanlı Devleti’nin kurulu undan 1503
yılına kadarki olayları anlatır. 1503 yılında da bu eseri sipari veren II.Bayezit’e
sunulmu tur. 8 Osmanlı hükümdarını anlatan, Farsça manzum bir Osmanlı
tarihidir. Onun di er bir eseri de Selim-nâme’sidir. Yavuz devrini anlatan yine
Farsça ve kısmen nesir, kısmen nazım türündedir. Bitlisî’nin bu iki eseri de pek çok
yazara kaynak olmasına ra men yeterince de erlendirilmemi ve Türkçe’ye
tercüme edilerek yayınlanmamı tır 14.
Bitlisî’nin o lu Ebu’l-Fazl Mehmet Efendi de önemli tarih eserleri
kaleme almı tır. Bunlardan en önemlileri He t-Behi t Zeyli, Selim âh-Nâme,
Tevârîh-i Al-i Osman , Târîh-i Osmânî’dir 15.
II.Bayezit’in sipari verdi i di er bir ki i de, onun devrinde kadı ve
müderris olan, Kanunî devrinde eyhülislamlı a getirilen Kemalpa a-zâde’dir.
Kemalpa a-zâde, Tevârîh-i Al-i Osman adı ile 8 defterden olu an ve Bayezit
devrinin sonlarına kadar gelen bir eser kaleme almı tır. Bu eserini II.Bayezit’e
takdim etmi tir. Daha sonra Kanunî’nin iste i ile Selimnâme adı ile 9. defteri,
Süleymannâme adı ile de Kanunî’nin Macaristan Seferi’ne kadarki Süleyman
dönemini anlatan 10. defteri hazırlamı tır. Dolayısıyla 234 yıllık olayları 10
defterden olu an dev eserinde toplamı tır. Türkçe telif edilmi bu eserden pek çok
yazar yararlanmı sa da günümüzde ancak 1., 2. ve 7. defterler Türkçe’ye çevrilerek
yayınlanmı tır 16.
Kanunî döneminde özellikle çok sayıda Selimnâme ve Süleymannâmeler
yazılmı tır. Kanunî’nin emri ile yazılan Selimnâmelerin miktarı 20 civarındadır.
Bu eserlerde Selim’in do umundan veya sancak beyli inden veyahut tahta çıkma
mücadelesinden ba layarak dönemi anlatılır. Selimnâmelerden çok azı günümüzde
yayınlanmı tır. Süleymannâmeler ise, Kanunî dönemi ve sonrasında telif
edilmi lerdir. Bunlardan da 30’un üzerinde eser vardır. Bunların da çok azı
günümüzde yayınlandı. Gerek Selimnâme, gerekse Süleymannâmeler’de padi ah
aleyhinde ifadeler kullanılmaz. Yaptıkları her icraat do ru kabul edilir. Bu
13

Dursun Bey, Târîh-i Ebu’l-feth, stanbul 1977.
Bayraktar, Mehmet, Bitlisli dris, Kültür Bak. Y., Ankara 1991, 41-47.
15
Aynı eser, 12-13.
16
Babinger, Franz, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Çev. Co kun Üçok, Kümtür ve Turizm Bakanlı ı Y.,
Ankara 1982, 68-74.
14
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bölümler dı ında bu eserler Selim ve Kanunî devirleri için birinci elden kaynaklar
niteli ini ta ır 17.
II.Bayezit döneminde ba layan ve Kanunî devrinde de devam eden bir tarih
kayna ı da Tevârih-i Âl-i Osman yazma gelene idir. Müellifi belli olanlar Oruç
b. Adil, Ruhi Çelebi, Hadidî ve Lütfi Pa a’nın eserleridir. Hepsi de aynı adla
yazılmı tır. Ancak müellifi belli olmayan, yani anonim Tevârih-i Âl-i Osman’ların
sayısı fazla olup, 23 civarındadır. Bunlar da muhtasar ve mufassal olarak iki
türdedir. Mufassallarda eserler 3 ba lık halinde i lenmi tir. Birinci bölümde,
Osmanlı hükümdarları ve ehzadelerin ba larından geçen olaylar, Osmanlıların
ataları ve Anadolu’ya geli leri, efsanevî bir tarzda anlatılmı tır. kinci bölümde,
stanbul’un fethi ile Ayasofya’nın efsanevî tarihi izah edilmi tir. Üçüncü bölümde
ise, stanbul’un fethinden 1490, 1549 veya 1555’lere kadar Osmanlı tarihi
anlatılmı tır. Bu tür eserler, halkın tarih dinleme ihtiyacını gidermek amacı ile
yazılmı popüler tarihçili in ürünleridir. Basit halk türü eserler olmakla beraber,
yazarın ya adı ı devirleri anlatan kısımlar kaynak olma özelli ine sahiptir 18.
Yavuz devrinde Ni ancılık görevinde bulunan Celal-zâde Mustafa
Çelebi’nin Selimnâme adlı eseri yanında, Tabakatü’l-Memâlik ve Derecâtü’lMesâlik adlı eseri vardır. Bu eseri 30 tabaka olarak planlamı sa da bitirememi ve
sadece 30. tabaka günümüze ula mı tır. Burada Kanunî devri olayları 1555 yılına
kadar anlatılmakta olup, Kanunî döneminin en önemli kaynaklarındandır 19.
III.Murat ve III.Mehmet’in padi ah hocalı ını yapan Hoca Sadeddin
Efendi de önemli bir tarih eseri yazmı tır. Eserinin adı Tacü’t-Tevârih olup,
Osmanlı Devleti’nin kurulu undan Yavuz’un ölümüne kadarki olayları telif
etmi tir. Eserini yazarken tarafsız kalmaya çalı mı , yer yer kaynak ele tirilerinde
de bulunmu tur. Bu eser XVI. Yüzyılda Osmanlı Türkçesi’nin en parlak örne i ve
Osmanlı dönemi için ba vurulacak önemli bir kaynaktır. Günümüzde 5 cilt halinde
yayınlanmı tır 20.
XVI. Yüzyılın en önemli tarih yazarlarından biri de Âlî mahlasını kullanan
Mustafa b. Ahmed’tir. Onun tarihle ilgili pek çok eseri olup, en önemlisi ise,
Künhü’l-Ahbâr adındaki dünya tarihidir. Dört kısım olan bu eserin üçüncü
kısmında Türk ve Tatarların tarihi, dördüncü kısmında da kurulu tan III.Mehmet’in
tahta çıkı ına kadarki Osmanlı tarihi anlatılmaktadır 21.
XVII. Yüzyılda da önemli tarih eserleri veren ahsiyetler yeti mi tir.
Bunlardan biri Peçevî brahim Efendi’dir. Devlet hizmetinde bulunmu , çe itli
17

Babinger, aynı eser, ilgili kısımlar; Severcan, erafettin, “Süleymannâmeler”, Osmanlı, C.8, Ankara 1999, 301317.
18
Yolalıcı, aynı eser, 105-106; Adalıo lu, Hasan Hüseyin, “Osmanlı Tarih Yazıcılı ında Anonim Tarihler”,
Osmanlı, C.8, Ankara 1999, 286-292.
19
Babinger, aynı eser, 113-114.
20
Hoca Sadeddin Efendi, Tacü’t-Tevârih, 5 cilt, Kültür Bakanlı ı Y., Ankara 1992.
21
Yolalıcı, aynı eser, 108.
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sava lara katılmı , kalelerin zaptında görev almı tır. Peçevî Tarihi adı ile ünlü
eserini yazmı tır. 1520-1639 yılları arasındaki olayları anlatmı tır. Özellikle 16001639 arası dönem için bir ana kaynaktır. Ayrıca ilk kez Batı kaynaklarından
yararlanan ilk Osmanlı tarih yazarıdır. Bu eser Cumhuriyet devrinde basılmı tır 22.
XVII. Yüzyılın di er ünlü bir tarih yazarı da Kâtib Çelebi’dir. Esas adı
Mustafa b. Abdullah’tır. Tarihle ilgili en önemli eserleri Arapça Fezleke, Türkçe
Fezleke, Takvimü’t-Tevârih ve denizcilikle ilgili bir eseridir. Ayrıca Arapça bir
biyografi eseri vardır. Kısaca Ke fü’z-Zunûn denilen bibliyografya kamusu ise
muhte emdir. Burada 14.500 eser ile 10.000 yazar verilmi tir. Eserlerin yazarları,
telif tarihleri, fasılları ve içerikleri belirtilmi tir. Arapça yazılan bu eser tam bir
kaynak tanıtımı eseridir. Ancak eserlerinden hiç biri günümüzde çevrilerek
basılmamı tır 23.
XVII. Yüzyılın di er bir tarih eseri bırakan ahsiyeti Müneccimba ı adıyla
tanınan Ahmed Dede’dir. Eserinin adı Camiü’d-Düvel olup, eski devirlerden
1672/73 yıllarına kadar gelen bir dünya tarihidir. Arapça yazılan bu eserde,
Osmanlı tarihide kurulu tan 1672/73 yıllarına kadar anlatılmı tır. slam, Osmanlı
ve Batı kaynakları olarak 70 kadar eserden yararlanmı tır. Bu eser Lale Devrinde
Nedim ba kanlı ında bir heyet tarafından tercüme edilerek basılmı tır. Son
dönemlerde bir kısmı Türkçe olarak da yayınlanmı tır 24.
XVII. Yüzyılda yeti en di er önemli bir tarihçi de Hezarfen Hüseyin
Efendi’dir. Geni bir bilgi birikimine sahip olan Hezarfen, bir dünya tarihi ile
Roma tarihini yazmı tır. Dünya tarihi ile ilgili eserinde, Osmanlıların kurulu undan
1672 yılına kadar olayları anlatmı tır. slam, Osmanlı ve Batı kaynaklarından
yararlanmı tır 25.
b)XVI.-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Te kilat Tarihçili i
Bu yüzyıllarda Osmanlılarda te kilat tarihçili i de geli mi tir. Özellikle
devlet te kilatındaki bozulmalar devrin aydınlarını, devlet görevlilerini ve
tarihçilerini bu tür eserler yazmaya yönlendirmi tir.
Bu tür eserlerden ilki, Kanunî devri vezir ve sadrazamlarından olan Lütfi
Pa a’nın yazdı ı Asâfnâme’dir. Burada yüksek devlet memurlarının görev ve
sorumlulukları anlatılmı tır 26.
Bu tür eser yazan di er bir yazar Hasan Kâfî’dir. Bu konuda Arapça bir
eser yazmı tır. Eserinde hükümet düzenlerini, devlet yönetiminde danı ma ve
22

Yolalıcı, aynı eser, 109-110; Peçevî brahim Efendi, Peçevî Tarihi, Hzr. Bekir Sıtkı Baykal, 2 cilt, Kültür
Bakanlı ı Y., Ankara 1999.
23
Yolalıcı, aynı eser, 110-112; Katip Çelebi’den Seçmeler, Hzr. Orhan aik Gökyay, 3 cilt, MEB. Y., stanbul
1991.
24
Müneccimba ı Ahmed b. Lütfullah, Camiü’d-Düvel Osmanlı Tarihi (1299-1481), Haz. Ahmet A ırakça, nsan
Y., stanbul 1995.
25
Babinger, aynı eser, 251-255.
26
Babinger, aynı eser, 89-91.
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hazırlanmanın yararlarını, sava silahlarını ö renmenin lüzumunu, di er devletlerle
yapılacak antla malarda dikkat edilecek hususları vs. ele almı tır 27.
Te kilat tarihçili i konusunda en önemli eser bırakan ki i Koçi Bey’dir.
IV.Murat’ın mü aviri ve mahremi olan Koçi Bey, hem IV.Murat’a, hem de Sultan
brahim’e risaleler sunmu tur. IV.Murat’a sundu u risalede, Osmanlıların büyüme
ve ilerlemesi, sonra gerilemenin nedenleri, sonra da bu bozuklukların düzeltilme
yolları açıklanmı tır. Belki IV.Murat, mü avirinin akılcı görü lerini uygulamak
istemi se de, erken ölümü buna engel olmu tur. Koçi Bey, brahim’e de bir risale
sunmu sa da, bu risale daha çok ö retici niteliktedir. Türklerin Monteskiyö’sü
olarak Batılılarca anılan Koçi Bey’in risaleleri günümüzde de yayınlanmı tır 28.
Te kilat tarihçili i konusunda yazılmı bir eser de yazarı bilinmeyen
Kitâbu Mesâlihi’l-Müslimîn ve Menâfi’i’l-Mü’minîn adlı eserdir. 52 bâbda
yazılan eserde, her bâbda bir bozukluk ve düzeltilme yolları gösterilmi tir 29.
Siyasi tarih alanında eserler yazan Kâtip Çelebi, te kilat tarihçili i üzerine
de iki önemli eser bırakmı tır. Bu konudaki eserlerinden ilkinde, duraklamanın
nedenleri ve düzeltilme yolları gösterilmi tir. kinci eserinde ise müspet bilimlerin
yararları, ho görünün gere i, taassubun zararları, esrar, kahve, e lenme gibi
münaka a edilen konulardaki görü lerini dile getirmi tir 30.
c)XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Tarihî Co rafya ve
Seyahatname Türünde Yazılmı Eserler
Osmanlıların bu yüzyıllarda bir cihan devleti olması, bu iki türde de
eserlerin ortaya çıkmasına neden olmu tur.
Denizcilik konusunda eser yazan ve haritalarıyla ünlü olan en önemli ki i
Pirî Reis’tir. Ünlü bir denizci olan Pirî Reis, denizcili i yanında eserler de
bırakmı tır. En önemli eseri Kitâb-ı Bahriye’dir. Eserinde Ege ve Akdeniz
kıyılarındaki ehirler ile adaların haritaları ve tanıtımları vardır. Bu eser aynı
zamanda bir deniz kılavuzudur. Eser aslen 858 sayfa ve 223 haritadan ibarettir.
Eserin az bir kısmı basılmı tır. Onu dünyada ünlü yapan di er önemli eserleri ise
çizdi i iki dünya haritasıdır. 1513’te yaptı ı dünya haritasının ço u kaybolmu
olup, sadece Atlas Okyanusu’nun iki tarafını gösteren bölüm günümüze ula mı tır.
Bu harita bir Türk tarafından yapılan en mükemmel ve en önemli co rafi belgedir.
1528’de yaptı ı ikinci dünya haritasının da günümüze ula an kısmı Kuzey
Amerika’nın Do u kıyıları, Antil ve Grönland adalarının bulundu u kısımdır.

27

p irli, Mehmet, “Usûlü’l-Hikem fî Nizâmü’l-Âlem”, Tarih Enstitüsü Dergisi, S.10-11(1981), 239-278.
Yolalıcı, aynı eser, 114-115; Koçi Bey Risalesi, Hzr. Zuhuri Danı man, MEB.Y., stanbul 1993.
29
Bkz. Kitâbu Mesâlihi’l-Müslimîn ve Menâfi’i’l-Mü’minîn, Yay. Ya ar Yücel, Ankara Ün. Dil ve TarihCo rafya Fak. Y., C.II-III, Ankara 1980-1981.
30
Yolalıcı, aynı eser, 116/117.
28
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Henüz Amerika kıtasının yeni ke fedildi i bir zamanda yapılmasına ra men,
genellikle iki haritada do ru çizilmi tir 31.
Gerek tarihi co rafya, gerekse seyahatname türünde eser bırkan di er bir
ki i de, yine ünlü bir denizci olan Seydi Ali Reis’tir. Tarihi co rafya konusundaki
eserinin adı kısaca Muhit’tir. Burada denizcilikle ilgili bilgiler, Hindistan sahilleri,
Hint Denizi’ndeki adalar, deniz yolları, Amerika kıtası gibi konularda bilgiler
vardır. Seyahatname türündeki eseri ise Mir’âtü’l-Memâlik’tir. Burada Süvey
Kaptanı olarak Hindistan’a yaptı ı sefer, sava ları, fırtınalar, Hindistana varı ı,
Hindistan’dan kara yolu ile Osmanlı ülkesine dönü ü ve geçti i yerler hakkında
çe itli bilgiler anlatılmaktadır. Her iki eserde günümüzde çevrilerek basılmamı tır
32
.
Katip Çelebi co rafya alanında da bir eser yazmı tır. Cihânnumâ
adındaki bu eserini iki kez hazırlamı tır. lk tertip Cihânnumâ’da denizlerden,
nehirlerden, adalardan, karalardan, alfabetik sıra ile ehirlerden ve XIII. Yüzyıldan
sonra ke fedilen yerlerden bahsedilmektedir. Ancak Batı kaynaklarına yeterince
ula amadı ından bu ilk tertibi yarıda bırakmı tır. Bazı Batı kaynaklarına ula tıktan
sonra ikinci tertip Cihânnumâ’yı yazmaya ba lamı tır. Burada da co rafi bilgiler,
Macellan’ın ke ifleri, Japonya ve Asya ülkeleri anlatıldıktan sonra, slam
sahasındaki ülkeler ve ehirler Do u’dan Batı’ya do ru tanıtılmaktadır. Bu eserini
de Osmanlı ülkesinin Do u sınırlarına getirdikten sonra, ölümü nedeni ile
tamamlayamamı tır 33.
Hiç üphesiz Türk tarihinin en ünlü seyyahı Evliya Çelebi’dir. Çe itli
ülkeleri ve ehirleri gezerek, me hur seyahatnamesini hazırlamı tır. 10 ciltlik bu
eser, co rafya bilgisi, tarih, etnografya, folklor, binalar, yollar, kültür ve dil
bakımından en önemli kaynaktır. Son zamanlarda 10 cilt halinde yayınlanmı tır 34.
d)XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlılarda Tarih Yazıcılı ı ve Di er
Kaynaklar
XVIII. Yüzyıldan itibaren Osmanlı toplum hayatında önemli de i me ve
geli meler ya andı. Bu geli meler tarihçiler ve kaynaklar üzerinde de görüldü.
Bu geli melerin en önemlilerinden biri, Divân-ı Hümâyûn’a ba lı
Vekâyi’nüvis’lik kurumunun kurulmasıdır. Böylece 1922 yılına kadar sürecek
olan bir kurum ortaya çıkmı tır. Bu kuruma atanan Vekâyi’nüvisler, devirlerinin
olaylarını birbirinin devamı olarak kaleme almı lardır. Böylece kesintisiz bir tarih
kayna ı sunmu lardır. Vekâyi’nüvislerin sayıları toplam 29 ki idir. Önceleri ne
i ittilerse, ne buldularsa yazmı lardır. III.Selim’den sonra ar ivlere inme imkanını
31

Yolalıcı, aynı eser, 117-119; Ufetinan, Pirî Reis’in Hayatı ve Eserleri, TTK.Y., Ankara 1974, 17-42; Pirî Reis,
Kitâb-ı Bahriye, Hzr. Yavuz Senemo lu, Tercüman 1001 Temel Eser, Basım yeri ve yılı yok.
32
Yolalıcı, aynı eser, 119-120.
33
Katip Çelebi’den Seçmeler, MEB. Y., C.1, 44-48; Babinger, aynı eser, 217 ve 219-220.
34
Yolalıcı, aynı eser, 120-121; Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Yapı Kredi Bankası Y., 10 cilt, stanbul 1996-2004.
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da bulmu lardır. Nitekim gerek Cevdet Pa a, gerekse Abdurrahman eref bu
nedenlerle mükemmel tarih eserleri kaleme almı lardır. Bu eserlerin bir kısmı
günümüzde basılarak yayınlanmı tır 35.
Bu yüzyılların di er bir kaynak türü sefaretnamelerdir. Gerek geçici
elçilerin, gerekse daimi elçilerin tuttukları raporlar tarzında eserlerdir. Günümüze
ula an sefaretname sayısı 45 civarındadır. Bazılarında pek yararlı olmayan bilgiler
varsa da, bazıları ise Osmanlı devlet adamlarının yararlanaca ı bilgilerle doludur.
Hatta uzun yıllar Osmanlılar için, Avrupa ile ilgili bilgi veren tek kaynak olma
özelli ini ta ımı lardır. Dolayısıyla sefaretnameler, dı ülke ve devletlerin siyasi,
askeri, co rafi, nüfus, ticari, zirai, sanayi ve kültürel durumlarını ve faaliyetlerini
aksettiren en önemli ve orijinal tarih belgeleridir. Bir kısmı günümüzde
yayınlanmı tır 36.
XIX. Yüzyıldan itibaren yeni kaynak türleri ortaya çıkmı tır. Bunlardan
biri Salnâmelerdir. Üç tip salnâme yayınlanmı tır. Devlet salnâmeleri 1847
yılından itibaren çıkmaya ba lamı tır. Bunların sayısı 68 adet olup, en son 1915
yılına aittir. Devlet salnâmelerinde, Osmanlı padi ahlarının biyografileri,
takvimler, meclisler, nezaretler, okullar ve vilayetler gibi konularda bilgiler vardır.
7 Nezaretçe çıkarılan Nezaret Salnâmeleri’nin toplam sayısı 46 adettir. Bu
Nezaretler Harbiye, Ticaret ve Nâfıa, Hariciye, Bahriye, Maarif, Maliye Nezaretleri
ile eyhülislamlık makamıdır. Üçüncü salnâme tipi Vilayet Salnâmeleri’dir. 1865
yılından itibaren ço u vilayetlerce çıkarılmı tır. Toplam vilayet salnâmesi sayısı
527’dir. Bu salnâmeleri çıkarmak amacı ile de vilayet matbaaları kurulmu tur.
Vilayet salnâmeleri, ait oldukları vilayetlerin idari, mahalli tarih, üretimi, e itimi,
nüfusu vs. gibi konularda önemli bilgiler sunan vazgeçilmez kaynaklardandır 37.
XIX. Yüzyılın yeni bir kaynak türü de gazeteler ve dergilerdir. Osmanlı
ülkesinde ilk çıkan gazeteler yabancı dilde yayınlanan ve yabancıların çıkardı ı
gazetelerdir. Osmanlı Devleti’nin çıkardı ı ilk gazete ise Takvim-i Vekayi’
denilen resmi gazetedir. Tanzimat döneminde ise özel gazeteler hızla
yaygınla mı tır. Tercüman-ı Ahval’le ba layan özel gazetecilik, Muhbir, Sabah,
kdam, Tercüman-ı Hakikat vs. gibi gazetelerle devam etmi tir. Böylece
zamanımızın vekayi’nüvisleri olan gazete ve dergiler, artık tarih için önemli bir
kaynak olmu tur. Hem olayları kronolojik olarak takip etme, hem de aynı konuda
de i ik gazetelerden yararlanma imkanı vermesi açısından gazeteler tarih yazarları
için önemli bir kaynak olmu tur 38 .
XIX. Yüzyılda ortaya çıkan di er pek çok kaynak türü daha vardır.
Bunların en önemlileri merkezde kurulan meclisler ile ta radaki meclislerin
35

Yolalıcı, aynı eser, 121-126; Kütüko lu, Bekir, Vekayi’nüvis-Makaleler, stanbul 1994, 103-138.
Yolalıcı, aynı eser, 126-130; Unat, Faik Re it, Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri, TTK.Y., Ankara 1992.
37
Yolalıcı, aynı eser, 133-135; Ertu , Hasan Refik, “Osmanlı Devrinde Salnâmeler”, Tarih Mecmuası, S.8, 15-22
ve S.9, 10-16.
38
Yolalıcı, aynı eser, 135-149; nu ur, M.Nuri, Basın ve Yayın Tarihi, Der Y., 3. basım, stanbul 1993.
36
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tutanakları, Mebusan ve A’yân Meclisleri’nin zabıtları, merkez ve ta ra
belediyelerinin tutanaklarıdır. Bu tür kaynaklar da tarih için, tarihçiler için çok
önemli kaynaklar olma özelliklerine sahiptirler.
e) er’iyye Sicilleri
er’iyye mahkemelerinde tutulan kayıtlar da önemli kaynaklar arasındadır.
Bu tür defterlere er’iye Sicil Defteri adı verilmektedir. Bu defterlerde ayrıca
merkezden gelen yazılarda kayıtlıdır. Sicil defterleri, mahalli kültür, idari, mali,
folklor ve sosyal tarih açısından birinci derecede önemli belgelerdir. Özellikle
hukuk tarihi açısından önemli oldu u kadar, ekonomi ve sosyal tarih açısından da
ihmal edilmeyecek kaynaklardır. Ba ka belgelerde bulamayaca ımız meslekler,
üretilen ürünler, fiyat hareketleri, geçim kaynakları gibi hususlar bu defterlerden
ö renilmektedir. Bu defterlerin toplam miktarı 30.000 civarındadır 39.
f)Ar iv Belgeleri
Bunlar devlet eliyle yazılmı , tarihe miras bırakmak amacını ta ımayan,
ancak bir ülkenin ve devletin tapusu hükmünde olan kayıtlardır. En zengin ar ivler
Osmanlı Ar ivi ile Cumhuriyet Ar ivi’dir. Ayrıca her Bakanlık, kurum ve
dairelerin de ar ivleri vardır. Ayrıca ta rada belediye, tapu, defterdarlık, milli
e itim vs. gibi yönetimlerin de ar ivleri bulunmaktadır. Ar ivler olamasa, tarihteki
pek çok olayları aydınlatmak mümkün de ildir.
Osmanlı Ar ivi’nde ar iv belgeleri Defterler ve Belgeler olarak iki türdedir.
Defterler, Sadrazamlık, maliye, defterhane, nezaret defterleri diye
sınıflandırılmı tır. Belgeler de Tanzimat öncesi ve sonrası olarak tasnif edilmi tir.
Ar ivde bulunan defterlerin ve belgelerin ancak bir kısmı kataloglanmı tır. Tasnif
i lemleri devam etmektedir.
Ar ivler, her türlü ara tırma ve incelemelerde ilk elden kaynak olma
özelli ini ta ır. Ana kaynak durumunda olan ar ivlere dayanmayan hiçbir ara tırma
eseri objektif bir eser de ildir. Her tarihçi ve ara tırıcı çalı malarında mutlaka
ar ivlere ba vurmak zorundadır 40.
III. Sonuç
Türk Tarihi zengin kaynaklara sahiptir. Her ne kadar Orta-Asya Türk
Tarihi ile ilgili yazılı kaynaklar az olmakla beraber, müzelik malzemeler fazladır.
Türk Tarihi’nin ilk önemli yazılı kayna ı Orhun Kitabeleri’dir. Orta-Asya ile ilgili
en önemli yazılı kaynaklar ise Çin kayıtlarıdır.

39

Yolalıcı, aynı eser, 130-133; er’iye Sicilleri, Türk Dünyası Ara tırmaları Vakfı Yayınları, C.1, stanbul 1988,
12-50.
40
Yolalıcı, aynı eser, 149-161; Ba bakanlık Osmanlı Ar ivi Rehberi, Ba bakanlık Devlet Ar ivleri Genel
Müdürlü ü, Yayın No:5, Ankara 1992.
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slamiyet sonrası dönemde ilk önemli yazılı kaynaklar Karahanlılara aittir.
Daha sonra Uygurlar, Gazneliler ve Harzem ahlarla ilgili yazılı kaynaklar ve
müzelik malzemelere ula ılmaktadır. Selçuklularla ilgili çok kaynak
bulunmaktaysa da, bu kaynakların ço u günümüze ula mamı tır.
Türk Tarihi’nin hem çe itlilik, hem çokluk, hem yeni kaynak türleri
açısından en zengin dönemi Osmanlılar dönemidir. Bu dönemde önce
menakıpname, ehname, gazavatname türünde ba layan tarih yazıcılı ı, daha sonra
vekâyi’name, te kilat, tarihi co rafya, biyografi, seyahatname, Tevârih-i Âl-i
Osman türünde olarak devam etmi tir.Bu konularda çok sayıda eser bulunmaktadır.
Özellikle XVIII. Ve XIX. Yüzyıllarda tarih kaynaklarında çe itlilik
artmı tır. Yeni kaynak türleri ortaya çıkmı tır. Bu geli melerin en önemlilerinden
biri Vekâyi’nüvislik kurumunun kurulmasıdır. Böylece 1922 yılına kadar sürecek
olan kesintisiz tarih yazıcılı ı ba lamı tır. Tayin edilen 29 vekâyi’nüvis ile, pek
çok eser ortaya konmu tur. Özellikle bunlardan Cevdet Pa a ve Abdurrahman
eref, mükemmel eserler kaleme almı lardır.
Bu yüzyıllarda sefaretnameler, salnameler ve gazeteler yepyeni kaynak
türleridir. Özellikle gazete ve dergiler tarih için önemli bir kaynak olmu tur. Ayrıca
kurulan meclisler, Mebusan ve A’yan Meclisleri, mahalli kurumların belgeleri tarih
için önemlidir.
er’iye sicilleri ise, idari, mali, folklor ve sosyal tarih açısından
kıymetlidir. Bu tür kaynaklarda, bölgesel fiyat hareketleri, meslekler, giyim-ku am
gibi hususlar bulunmaktadır.
Türk tarihinin en önemli kaynakları hiç üphesiz Ar iv belgeleridir.
Osmanlı Ar ivi bu konuda en zengin ar ivlerdendir. Ayrıca her bakanlı ın ve
kurumun da ar ivleri vardır. Mahalli yönetim ve kurumların ar ivleri de önemlidir.
Sonuç olarak, Türk Tarihinin kaynakları günümüze yakla tıkça her
bakımdan zenginle mektedir. Bu zengin kaynak türlerinin günümüz Türkçesi’ne
çevrilmesi en önemli zorunluluktur. Bu yerine getirilmedi i sürece bu
kaynaklardan yararlanmak çok sınırlı olacaktır.
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